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Voorwoord 1 

Beste lezer, 2 

 Na een jaar lang hard en met veel enthousiasme en plezier voor u te hebben 3 
ingezet, mogen wij u ons jaarverslag presenteren. In dit jaarverslag zullen wij 4 

uitvoerig het beleid van het afgelopen bestuursjaar evalueren. Doelstellingen, 5 
activiteiten en plannen van afgelopen bestuursjaar staan vermeld en u kunt lezen of 6 

deze uitgevoerd dan wel behaald zijn. Na instemming van dit jaarverslag zal het 7 
bestuursjaar 2012-2013 officieel afgesloten zijn en zal een nieuwe generatie 8 

bestuursleden het stokje van ons overnemen. 9 
  Een jaar geleden begonnen wij aan dit bestuursjaar, niet wetende dat het ons 10 

zo dicht bij elkaar zou brengen. Het was fantastisch, moeilijk, leerzaam, vermoeiend 11 
en bovenal een ervaring die niemand ons ooit nog afpakt. We zijn trots en voldaan 12 

en hopen dat u dat ook bent. Wij danken al onze leden voor de steun en het 13 
enthousiasme van het afgelopen jaar en willen u al bij voorbaat danken voor het 14 

delen van uw visie over ons werk.  15 
 16 

Het achttiende bestuur der studievereniging Postelein, 17 
 18 

Michelle Mostard    -   Voorzitter 19 
Marion Anten     -   Secretaris en vicevoorzitter 20 

Sietske van der Meulen    -   Penningmeester 21 
Judith Salfischberger    -   Commissaris PR 22 

Linsey van den Heuvel    -   Commissaris formeel 23 
Iris Bleekman    -   Commissaris informeel 24 
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1. Inleiding 1 

Zoals eerder vermeld zal in dit jaarverslag het beleidsplan worden nalopen en 2 

alle aspecten daarvan toelichten en evalueren. Belangrijk zijn hierbij de speerpunten, 3 
de commissies en de activiteiten uit de bestuursperiode van 1 oktober 2012 tot en 4 

met 30 september 2013. Alle bestuursleden zullen het werk en de evaluaties van het 5 
afgelopen jaar met u delen. Op 1 oktober 2013 kunt u op de Algemene Leden 6 

Vergadering (ALV) uw mening delen en uw vragen stellen ter verduidelijking van het 7 
jaarverslag.  8 

 9 
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2. Algemene doelstellingen 1 

2.1 Speerpunten 2 

Het afgelopen bestuursjaar heeft het bestuur twee speerpunten nagestreefd. 3 

Al het handelen van het bestuur draaide om het waarborgen en waar mogelijk het 4 
verbeteren van de professionaliteit van studievereniging Postelein. Daarnaast 5 

draaide het ook om de openheid te waarborgen op drie verschillende niveaus. Op 6 
deze drie verschillende niveaus wordt later ingegaan. 7 

 8 
2.1.1 Professionaliteit 9 

Het speerpunt professionaliteit omvatte het vooraf invullen van de jaarplanning 10 
en het vinden van een nieuwe balans in activiteiten. Daarnaast omvatte het ook de 11 

vorderingen omtrent de eerste indruk naar leden, docenten en derden en overige 12 
toepassingen van het speerpunt die in onderstaande tekst belicht zullen worden.  13 

Gedurende de eerste maand van het bestuursjaar werd de jaarplanning 14 
vormgegeven. Het was in eerste instantie wennen, maar later zorgde het voor 15 

duidelijkheid en structuur voor zowel het bestuur als de commissies. De jaarplanning 16 
gold als richtlijn waar enigszins, maar niet veel, van afgeweken kon worden, zodat 17 

een goede spreiding van activiteiten gewaarborgd bleef. Meer hierover kunt u lezen 18 
onder punt 2.3.1. Door de jaarplanning vooraf in te vullen, werd ook duidelijk dat het 19 

vinden van een nieuwe balans in het aantal activiteiten daadwerkelijk belangrijk was. 20 
Door het nieuwe curriculum hadden de leden meer vrije weken waardoor het 21 
belangrijk was dat de activiteiten hier tactisch omheen gepland werden. Dat 22 

betekende concreet dat het gemiddeld aantal activiteiten per week omhoog moest 23 
om op die manier de week voor de (her)tentamenweken en de (her)tentamenweken 24 

zelf zo veel mogelijk te ontzien van activiteiten. Het bleek dat het aantal activiteiten 25 
dat volgens het beleidsplan moest worden georganiseerd goed ingeschat was. Dit 26 

bleek uit het feit dat er in de jaarplanning nauwelijks ruimte was voor niet-geplande 27 
activiteiten. Ondanks dat de jaarplanning nagenoeg vol zat, bood deze jaarplanning 28 

zonder veel moeite de kans aan commissies en het bestuur om een extra activiteit te 29 
organiseren. Het was eenvoudig op te zoeken waar in het jaar nog ruimte was voor 30 

een extra activiteit. Op die manier kon het bestuur enkele extra activiteiten inplannen 31 
en konden diverse open Posteleinfeesten worden georganiseerd. Schuiven binnen 32 

de planning bleek aanvankelijk lastiger dan verwacht, daar dit zo min mogelijk ten 33 
koste van activiteiten mocht gaan. Later verliep dit soepeler. Uit evaluatie met 34 

commissiehoofden is gebleken dat het hanteren van een vooraf vormgegeven 35 
jaarplanning als fijn werd ervaren. 36 

Naast de jaarplanning is er in het kader van professionaliteit afgelopen jaar 37 
ook gewerkt aan de eerste indruk van studievereniging Postelein ten overstaan van 38 

leden, docenten en derden. Dit onderdeel van het speerpunt professionaliteit omvatte 39 
de docentenborrel, verbetering van het sponsorpakket, vernieuwing van de website, 40 

veranderen van de actieve ledenfolder en de algemene folder en het drukken van 41 
laatstgenoemde folder. Daarnaast is de houding van het bestuur naar leden, 42 

docenten en derden toe ook een belangrijk onderdeel geweest in het creëren van 43 
een goede eerste indruk. Op 17 oktober 2012 vond ten gunste van de eerste indruk 44 

een kennismakingsborrel met de docenten en studieadviseurs van de studie 45 
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde plaats. Meer over de borrel en de 46 

ervaringen van het bestuur omtrent de borrel kunt u lezen onder punt 2.5. Naast de 47 
docentenbetrokkenheid is gewerkt aan het sponsorpakket waarmee een eerste 48 

indruk naar derden werd gemaakt. Bedragen werden bijgesteld en gedateerde 49 
informatie over de vereniging werd bijgewerkt. Daarnaast is het sponsorpakket ook 50 
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nog door de commissaris PR van het negentiende kandidaatsbestuur nagelopen, 1 

zodat het sponsorpakket volgend jaar niet nogmaals veranderd hoeft te worden. Het 2 
pakket is inmiddels omgezet in folderformaat en zal per 1 oktober in gebruik 3 

genomen worden. Een ander onderdeel van het verbeteren van de eerste indruk 4 
naar derden was het veranderen en drukken van de algemene folder. In tegenstelling 5 

tot wat in de halfjaarlijkse verantwoording stond, heeft de folder een andere lay-out 6 
gekregen dan de actieve ledenfolder, zodat deze niet met elkaar verward konden 7 

worden. Tot slot is in september 2013 de nieuwe website van Postelein online 8 
gegaan. Bij een moderne vereniging hoort een moderne en professionele website, 9 

wat de reden is dat de website is vernieuwd. Er is gepoogd de website te 10 
moderniseren en tevens een professionele en toegankelijke look te geven. Meer 11 

informatie over de weg die heeft geleid tot de vernieuwde website is te lezen onder 12 
punt 2.7.2. Professionaliteit uit zich, zoals eerder genoemd, ook in de houding van 13 

het bestuur. Gedurende het jaar ontwikkelde het bestuur een open, eerlijke en 14 
kritische houding naar elkaar waaruit een professionelere houding is voortgekomen. 15 

Dit is bewerkstelligd door tijdens de bestuursvergaderingen het punt ‘even eerlijk’ te 16 
introduceren. Tijdens dit punt werd wekelijks de houding van de bestuursleden 17 

besproken, als dit nodig werd geacht, zodat een volgende keer een dergelijke situatie 18 
voorkomen of anders benaderd kon worden. Deze professionelere houding had ook 19 

zijn uitwerking in het contact met leden. Dat suggereert echter niet dat het bestuur in 20 
het begin van het bestuursjaar een onprofessionele houding had naar de leden toe. 21 

Het bestuur heeft echter gedurende het jaar veel geleerd, waardoor het bestuur de 22 
professionele houding wist te verbeteren. Door de open, eerlijke en kritische houding 23 

wist het bestuur steeds beter één geheel te vormen en leerde het bestuur welke 24 
informatie noodzakelijk was om te delen met derden en welke niet. 25 

Het afgelopen bestuursjaar heeft het bestuur het speerpunt professionaliteit 26 
breder kunnen toepassen dan alleen in bovengenoemde punten, doordat de 27 

bestuursleden het speerpunt internaliseerden. Daarmee wordt bedoeld dat het 28 
bestuur bij vrijwel alles eerst nadacht of overlegde met elkaar of hetgeen zij wilden in 29 

het kader van het speerpunt mogelijk of acceptabel was om situaties op een zekere 30 
manier te benaderen. Daarnaast speelt professionaliteit van het bestuur en de 31 

vereniging ook een rol in het maken van beslissingen. Zo heeft het bestuur besloten 32 
om het persoonlijke Facebookaccount van studievereniging Postelein te reactiveren. 33 

Het bestuur acht het professioneler om voor activiteiten uitgenodigd te worden door 34 
de vereniging dan door bestuursleden persoonlijk. Daarnaast kunnen leden, door 35 

vrienden te worden met de persoonlijke Facebookpagina, zelf kiezen of zij überhaupt 36 
uitgenodigd willen worden voor deze activiteiten. Meer hierover kunt u lezen onder 37 

punt 2.7.5. De nieuwste commissie van studievereniging Postelein, de 38 
acquisitiecommissie, draagt ook bij aan het vergroten van de professionele uitstraling 39 

van Postelein. De leden van deze commissie zorgden voor inhoudelijk sterke 40 
contracten met externen, goede sponsordeals en houden het overzicht over de 41 

benaderde kroegen, cafés en restaurants. Meer hierover kunt u lezen in punt 4.4. Tot 42 
slot heeft het bestuur besloten dit jaar in samenwerking met onderwijsdirectrice A. 43 
Bosman en de studentleden van de OLC een activiteit te organiseren waarin 44 

studenten de kans krijgen om de opleiding te evalueren met de onderwijsdirectrice. 45 
Hiermee werd gehoor gegeven aan het verzoek van onderwijs directrice A. Bosman 46 

om direct in contact te komen met studenten over de vernieuwde opleiding. Er is voor 47 
gekozen om de studentleden van de opleidingscommissie (OLC) uit te nodigen, 48 

zodat zij ook hun inbreng kunnen geven en de vergaarde informatie mee kunnen 49 
nemen in overige vergaderingen van aankomend jaar. Het bestuur acht het 50 
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professioneel leden te laten zien dat studievereniging Postelein ook probeert mee te 1 

denken met het studieverloop en dat leden daarvoor dus ook bij Postelein terecht 2 
kunnen. Dit is tevens iets wat bij het tweede speerpunt past. Het bestuur kan wellicht 3 

niet altijd direct iets doen, maar kan leden wel doorverwijzen naar de juiste instanties. 4 
De activiteit zal plaatsvinden op 3 oktober 2013, maar valt geheel onder de 5 

verantwoordelijkheid van het achttiende bestuur. 6 
 7 

2.1.2 Openheid 8 

Het tweede speerpunt van bestuursjaar 2012-2013 was openheid. Er werd 9 
hierbij voortgeborduurd op een speerpunt dat al een aantal jaar centraal staat bij 10 

studievereniging Postelein. Dit punt was onder te verdelen in openhartigheid, 11 
doorzichtigheid en toegankelijkheid. Als voorbeeld van openhartigheid werd in het 12 

beleidsplan genoemd dat het bestuur open zal zijn naar leden toe, zodat zij weten 13 
wie de bestuursleden zijn, als student, maar ook als mens. Dit werd in de praktijk 14 

gebracht door te vertellen over eigen ervaringen wanneer de studenten vragen 15 
hadden. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij het verkopen van samenvattingen, op het 16 

moment dat er vragen werden gesteld (meestal studie- of Posteleingerelateerd), 17 
maar ook tijdens activiteiten, wanneer de mogelijkheid zich voordeed. Het ging 18 

voornamelijk over de openheid naar leden toe als bestuur en bestuurder en wat het 19 
bestuur als medestudent voor de leden kon betekenen. In het kader van 20 

doorzichtigheid werd genoemd dat het bestuur doorzichtig moest zijn in wat het 21 
bestuur voor de leden kon betekenen als het ging om nieuwe ideeën voor 22 

studievereniging Postelein en de opleiding, het oplossen van Postelein- en 23 
studiegerelateerde problemen en andere zaken. Om dit te waarborgen, werd een 24 

post scriptum toegevoerd aan de nieuwsbrief van Postelein waarin stond waarvoor 25 
de leden bij Postelein terecht konden. De effectiviteit hiervan is niet geheel na te 26 

gaan. Studenten komen geregeld binnen met vragen en de bestuursleden horen 27 
leden wel praten over het feit dat Postelein thee en koffie schenkt voor hun leden. 28 

Echter de motivatie om vervolgens binnen te komen voor een kop koffie of thee 29 
ontbreekt. Daarnaast heeft het bestuur ervoor gekozen om een algemeen bericht in 30 

het begin van studiejaar 2013-2014 op Blackboard en Facebook te posten waarin 31 
nogmaals vermeld werd waarvoor leden bij Postelein terecht kunnen. Om de 32 

toegankelijkheid te bevorderen is het open-/gesloten bordje ingevoerd, wat tot meer 33 
duidelijkheid heeft geleid onder leden omtrent het al dan niet open of gesloten zijn 34 

van de Posteleinkamer. Ook zijn de openingstijden opgehangen op de deur waar 35 
zichtbaar gebruik van werd gemaakt door de Posteleinleden. Leden kijken namelijk 36 

op het blad met de openingstijden en op het moment dat er op de deur hangt dat de 37 
Posteleinkamer gesloten is, werd er geklopt om te vragen of er alsnog iets gevraagd 38 

zou mogen worden. Tot slot probeerde het bestuur met zo veel mogelijk leden een 39 
praatje aan te knopen wanneer zij de Posteleinkamer bezochten. 40 

Aanknopingspunten van gesprekken waren veelal de vragen waarmee leden 41 
langskwamen, tentamenperiodes, vakanties of activiteiten die nog op de planning 42 

stonden. Door het tonen van interesse in de leden, trachtte het bestuur 43 
betrokkenheid te tonen en kon de interesse in en betrokkenheid bij de vereniging 44 

vanuit de leden toenemen. Het gaat in deze situatie voornamelijk over de openheid 45 
van het bestuur als persoon. Zoals ook in het beleidplan was voorspeld waren er ook 46 

leden die zichtbaar geen behoefte hadden aan een gesprek. Daarnaast was het op 47 
sommige momenten, bijvoorbeeld bij grote drukte op de Posteleinkamer, niet 48 

mogelijk om een gesprek aan te knopen. Op die manier is het bestuur tegen de 49 
grenzen van het speerpunt openheid gelopen, wat echter niet wil zeggen dat het niet 50 
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gelukt is. Het bestuur kreeg regelmatig feedback van leden dat zij open en 1 

toegankelijk voor hen waren.  2 
De speerpunten openheid en in zekere mate ook professionaliteit werden 3 

tijdens de bestuursvergaderingen (BV’s) het afgelopen jaar, voornamelijk kort, 4 
besproken tijdens het evalueren van activiteiten. Omdat dit ervoor zorgde dat het 5 

expliciet evalueren van de speerpunten op de achtergrond raakte, werd de nadruk 6 
minder gelegd op los ingebouwde reflectiemomenten tijdens de bestuursvergadering. 7 

De speerpunten werden ongeveer per kwartaal alsnog expliciet besproken tijdens de 8 
BV. Om toch meerdere reflectiemomenten in te kunnen bouwen, werden de 9 

speerpunten tijdens evaluatiegesprekken van de bestuursleden met de voorzitter 10 
geëvalueerd. Deze evaluatiegesprekken vonden minimaal één keer tussen de 11 

kwartaalreflecties plaats, maar kwamen op aanvraag mogelijk vaker voor. De 12 
gesprekken leverden informatie op over waar het bestuur op dat moment nog aan 13 

moest werken of denken. Dit kon te maken hebben met speerpunten, maar ook met 14 
activiteiten, commissies en contact tussen de bestuursleden onderling. 15 

 16 
2.2 Leden 17 

 Op 22 september 2013 stond het ledenaantal van studievereniging Postelein 18 

op 1459 leden. Dat zijn ongeveer evenveel leden als na de telling op 17 september 19 
2012 (1470 leden), maar meer leden dan na de telling op 31 maart 2013 (1283 20 

leden). De toename ten opzichte van 31 maart is te verklaren door inschrijvingen van 21 
de eerstejaars studenten en de nieuwe premasterstudenten. Daar afgestudeerden 22 

zich nog tot 1 oktober uit kunnen schrijven, wordt nog een lichte daling van het aantal 23 
leden verwacht. 24 

 Op 1 september 2013 telt studievereniging Postelein 59 actieve leden, 25 
waarvan 15 leden actief zijn in twee of meerdere commissies.  26 

 27 
2.2.1 Lid van de Maand  28 

Afgelopen bestuursjaar  werd het concept Lid van de Maand bij 29 

studievereniging Postelein geïntroduceerd. Leden van Postelein konden andere 30 
leden nomineren, waarna het bestuur aan het einde van de maand een keuze 31 

maakte uit de nominaties. Op 5 november 2012 werd het eerste Lid van de Maand 32 
van studievereniging Postelein verkozen. De eerste leden konden alleen 33 

genomineerd worden middels een mail naar postelein@pwo.ru.nl, maar in oktober 34 
bleek de animo voor het insturen per mail niet groot. Daarom werd gekozen voor het 35 

ophangen van een poster op de deur van de Posteleinkamer waarop leden hun 36 
medestudenten konden nomineren. Dit betekende dat de nominaties en het kiezen 37 

van een Lid van de Maand niet meer anoniem kon gebeuren.  38 
 Sinds november 2012 zijn zowel actieve als niet-actieve leden verkozen tot Lid 39 

van de Maand en is geprobeerd zo veel mogelijk diverse redenen te kiezen. Zo werd 40 
S. de Laat lid van de maand januari omdat een zelfgeschreven artikel werd 41 

gepubliceerd in Journal of Reseach in Developmental Disabilities en werd, C. 42 
Hendriks omdat zij persoonlijke angsten overwon en eigen grenzen heeft verlegd en 43 

A. van Herwaarden omdat zij haar vrindinnen door de PO van statistiek heeft 44 
geholpen. Wanneer een lid gekozen werd tot Lid van de Maand, kon deze een 45 

certificaat ophalen op de Posteleinkamer evenals een speciaal aangekochte mok 46 
waarop ‘Lid van de Maand’ geschreven stond. Deze mok was gevuld met allerhande 47 

Posteleingadgets. Het bestuur bemerkte enthousiaste reacties op het concept Lid 48 
van de Maand en bemerkte dat leden actief nomineerden. Het aantal nominaties per 49 

maand kon echter flink verschillen. Dat was volgens het bestuur echter te verklaren 50 

mailto:postelein@pwo.ru.nl


Jaarverslag 2012-2013    Studievereniging Postelein 
 

11 
 

door de vele collegevrije weken en dagen en de twee verschillende curricula, 1 

waardoor studenten in sommige maanden minder op de universiteit aanwezig waren. 2 
In maanden dat er veel namen op de poster stonden, viel op dat vervolgens meer 3 

leden anderen nomineerden.  4 
 5 

2.2.2 Initiatieven van leden 6 

 Aan het begin van het collegejaar 2012-2013 heeft het bestuur zich aan de 7 
leden voorgesteld tijdens colleges. Na het voorstellen zijn evenals voorgaande 8 

bestuursjaren briefjes uitgedeeld waarop de studenten ideeën konden schrijven die 9 
zij graag uitgevoerd zouden zien door studievereniging Postelein. Er werd over het 10 

algemeen positief gereageerd op de briefjes. Er kwam veel respons vanuit de zaal 11 
middels de briefjes en studenten vulden zowel serieuze als minder serieuze 12 

activiteiten in. 13 
Enkele van deze ideeën, zoals een kerstdiner rouler, een voorlichting over 14 

Munchhausen by Proxy door N. Blom, een High Wine, een gemaskerd bal en een 15 
Posteleinfeest zijn inmiddels georganiseerd en uitgevoerd door verschillende 16 

commissies. Dit bestuursjaar werd ook geprobeerd gehoor te geven aan het idee om 17 
een gala te organiseren waarop meer mannen aanwezig waren door te kijken naar 18 

een mogelijke samenwerking met andere studieverenigingen. Dit is echter niet gelukt 19 
waardoor een alternatief is bedacht. Hierover kunt u meer lezen onder punt 6.2.1.  20 

Op 17 september 2013 heeft het bestuur een cantus georganiseerd bij het Heren 21 
Roeigenootschap Achelous in Villa van Schaeck waarbij zestig leden aanwezig 22 

waren. Deze cantus werd door diverse studenten ingestuurd als idee voor een 23 
activiteit van dit bestuursjaar. Het aantal beschikbare plekken was binnen een termijn 24 

van drie uur volledig gevuld. Het was een leuke avond waarop veel positieve reacties 25 
kwamen. 26 

 27 
2.3 Planning 28 

2.3.1 Jaarplanning 29 

 Voor de leden was de planning van activiteiten beschikbaar middels de 30 

agenda op de website van studievereniging Postelein, zodat zij tijdig op de hoogte 31 
waren van de activiteiten die Postelein organiseert. Deze agenda was echter niet 32 

vanaf het begin van het bestuursjaar voorzien van de volledige jaarplanning, omdat 33 
het bestuur ervoor koos liever geen informatie te geven dan onvolledige of onjuiste 34 

informatie. Alle activiteiten werden toegevoegd op het moment dat alle informatie 35 
klopte. 36 

 De jaarplanning van activiteiten, welke aan het begin van het bestuursjaar  37 
vormgegeven was, was dit bestuursjaar voor bestuur en commissiehoofden 38 

beschikbaar op de computer op de Posteleinkamer, per mail beschikbaar in de 39 
Google Drive van het bestuur en op papier op de Posteleinkamer. Bestuur en 40 

commissiehoofden moesten eerst wennen aan deze vrij strakke planning, maar het 41 
bleek zekerheid en structuur omtrent activiteiten te geven. Wederom waren er veel 42 

(her)tentamenweken, omdat binnen de studie Pedagogische Wetenschappen en 43 
Onderwijskunde twee curricula door elkaar liepen wat voor veel onderwijsvrije dagen 44 

zorgde. Hoewel dit soms wat extra planning vergde, bleek het grotendeels 45 
realiseerbaar activiteiten van Postelein eromheen te plannen. De jaarplanning diende 46 

als richtlijn waar enigszins van afgeweken kon worden. Dit gebeurde echter alleen in 47 
overleg. De planning van alle activiteiten uit bestuursjaar 2012-2013 gebeurde in 48 

overleg tussen commissiehoofden en bestuursleden, maar ook tussen 49 
bestuursleden, zodat een gedegen spreiding van activiteiten ontstond. Hiertoe 50 



Jaarverslag 2012-2013    Studievereniging Postelein 
 

12 
 

hebben afgelopen bestuursjaar één tot drie activiteiten per week plaatsgevonden, 1 

uitzonderingen daargelaten. Zoals eerder vermeld ervoeren ook commissiehoofden 2 
de vooraf vormgegeven jaarplanning als overzichtelijk en prettig.  3 

 4 
2.3.2 Maandplanning 5 

 Afgelopen bestuursjaar is de maandplanning aan het begin van elke maand 6 

kenbaar gemaakt bij de leden middels activiteitensheets, een maandposter, flyers 7 
van de maandposter, houders in het DE-café en een sheet op de beeldschermen in 8 

het Spinozagebouw en TvA 4.  9 
 De activiteitensheets zijn aan de leden gepresenteerd tijdens de pauzes van 10 

colleges en mondeling toegelicht door een bestuurslid. Hierbij is getracht bij elke 11 
jaarlaag de activiteitensheets te tonen. Voorafgaand aan het praatje werd 12 

aangegeven dat de pauze niet lang onderbroken zou worden. De bevindingen waren 13 
dat studenten het niet storend vonden. Er werd geluisterd naar wat verteld werd en 14 

een enkeling praatte of verliet de zaal in verband met de pauze. Omdat master 15 
studenten veelal in kleine groepen college hadden, werd gekozen om bij hen geen 16 

activiteitensheets te laten zien. Overige jaarlagen van de bachelor Pedagogische 17 
Wetenschappen en Onderwijskunde werden wel bereikt. In navolging van het 18 

beleidsplan zou de inschrijving voor activiteiten ook plaats vinden tijdens het tonen 19 
van de activiteitensheets. Hier is echter vanaf gezien, omdat dit leidde tot een grotere 20 

chaos doordat op die manier de inschrijfformulieren niet continu op de 21 
Posteleinkamer lagen. Daarnaast heeft zich, in de korte tijd dat het bestuur dit deed, 22 

niet voorgedaan dat leden zich wilden inschrijven tijdens een collegepauze. Tijdens 23 
de bestelperiode van de Posteleintruien bleek het meenemen van de formulieren 24 

echter wel te werken. 25 
 De flyers van de maandposter werden, wanneer boekenpakketten werden 26 

uitgedeeld, toegevoegd aan de tasjes met daarin de bestelde boeken van de leden. 27 
De beeldschermen in het Spinozagebouw en TvA 4 zijn afgelopen bestuursjaar 28 

echter niet volop benut. Op de sheets mochten namelijk alleen open activiteiten 29 
staan en omdat Postelein niet vaak open activiteiten had, is dit bijna niet gebeurd.  30 

 31 
2.4 Posteleinkamer 32 

2.4.1 Post 33 

 Dit jaar is wederom gebruik gemaakt van de postvakken per functie en de 34 

postvakken in en uit. De secretaris was verantwoordelijk voor het sorteren van alle 35 
inkomende post en het verzenden van uitgaande post. 36 

 37 
2.4.2 E-mail 38 

 Evenals afgelopen jaren sorteerde de secretaris alle inkomende mails per 39 
functie en plaatste zij deze in het desbetreffende postvak IN. Bestuursleden 40 

sorteerden zelf hun ontvangen e-mails over de eigen submappen. Alle e-mails 41 
werden gearchiveerd op computer drie op de Posteleinkamer op eigen 42 

verantwoordelijkheid van de bestuursleden. 43 
 44 

2.4.3 Kamerdienst 45 

 Evenals voorgaande jaren was de Posteleinkamer maandag tot en met 46 
donderdag geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Op deze dagen werden twee 47 

kamerdiensten gedraaid, zodat tijdens de openingstijden te allen tijde minimaal één 48 
bestuurslid aanwezig was op de Posteleinkamer. De ene kamerdienst was van 10.00 49 
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uur tot 14.00 uur, de andere kamerdienst was van 12.00 uur tot 16.00 uur. Op vrijdag 1 

was de Posteleinkamer geopend tussen 10.00 uur en 14.00 uur. Dit betekende dat er 2 
maar één kamerdienst gedraaid werd. Tussen 12.00 uur en 14.00 uur stond de deur 3 

van de Posteleinkamer open om zo de toegankelijkheid te vergroten. De overige tijd 4 
is de deur gesloten om tocht en lawaai van buiten de Posteleinkamer te vermijden.  5 

 Gedurende de openingstijden konden leden bij Postelein terecht voor onder 6 
andere het aanschaffen van samenvattingen, het inschrijven voor activiteiten, het 7 

stellen van vragen, het drinken van koffie of thee, het maken van een praatje en het 8 
verrichten van commissiewerk door actieve leden op een van de drie computers. Om 9 

duidelijkheid te vergaren omtrent het al dan niet open zijn van de Posteleinkamer 10 
hangt er sinds 1 oktober 2012 een bordje met open dan wel gesloten op de deur van 11 

de Posteleinkamer. Daarnaast hing een briefje met openingstijden op de deur van de 12 
Posteleinkamer. Wanneer de Posteleinkamer door vakanties, feestdagen of 13 

activiteiten gesloten was, werd dit vooraf aangekondigd op de website, op Facebook, 14 
op Blackboard en tevens via een briefje op de deur van de Posteleinkamer. Tijdens 15 

de tentamenweken was de Posteleinkamer geopend van 10.00 uur tot en met 14.00  16 
uur. Hiervoor is gekozen, omdat de twee verschillende curricula ervoor zorgden dat 17 

het dan rustiger was op de universiteit, maar er wel leden aanwezig waren. Tevens is 18 
hiervoor gekozen, omdat de Posteleinkamer anders drie weken gesloten zou zijn 19 

wanneer het bestuur naar het  beleidsplan gehandeld zou hebben en de 20 
Posteleinkamer dus gesloten was geweest tijdens (her)tentamenweken.  21 

 De dagelijkse werkzaamheden omtrent kamerdienst van de bestuursleden  22 
werden gevolgd volgens het protocol van bestuursjaar 2007-2008. 23 

 24 
2.4.4 Verjaardagsmail 25 

 Dit bestuursjaar is ervoor gekozen de verjaardagsmail dagelijks te laten 26 

versturen door de secretaris. Hiervoor werd gekozen, omdat verwarring ontstond 27 
omtrent het versturen van de verjaardagsmail op dagen dat er geen kamerdienst 28 

was. Er werd gekozen voor één persoon, zodat de secretaris een routine kon 29 
ontwikkelen en er zo voor kon zorgen dat de verjaardagsmail elke dag zeker 30 

verstuurd zou worden.  31 
 Wanneer een lid jarig was, kon dit een verjaardagpresentje ophalen op de 32 

Posteleinkamer. Afgelopen jaar is het verjaardagspresentje vernieuwd en konden de 33 
leden een fotosleutelhanger met verjaardagswens en Posteleinlogo ontvangen. Er is 34 

gepoogd bij te houden hoeveel sleutelhangers er waren uit gedeeld, echter dit 35 
mislukte. Doordat er veel gebeurde achter de balie en daar geregeld andere spullen 36 

lagen naast de turflijst is dit er geregeld bij in geschoten. Er kan dus niet worden 37 
geconcludeerd of de verandering van het verjaardagscadeau leidde tot meer 38 

motivatie om het cadeau op te halen. De leden die een cadeau op kwamen halen, 39 
refereerden echter vaker aan de ontvangen felicitatie, dan aan het horen over een 40 

cadeau van medestudenten. Op de balie van de Posteleinkamer stond evenals vorig 41 
jaar een herinnering aan het ophalen van het verjaardagscadeautje opgesteld in een 42 

houder. Deze houder bleek enkele malen ook effectief te werken omdat leden, als 43 
gevolg van het lezen van wat in deze houder stond, zich herinnerden aan de 44 

verjaardagsmail.  45 
  46 
2.5 Bekendheid 47 

 Om de bekendheid van Postelein  te handhaven,  was er, evenals voorgaande 48 
jaren, voor gekozen om het bestuur shirts of vesten met hun naam, functie en logo 49 

van Postelein tijdens kamerdiensten en activiteiten te laten dragen. Hierdoor was 50 
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zichtbaar wie het bestuur was en wie aangesproken konden worden bij vragen. 1 

Daarnaast werd de herkenbaarheid van het bestuur hierdoor gedurende het jaar ook 2 
vergroot.  Formele bestuurskleding werd gedragen tijdens constitutieborrels, 3 

Algemene Ledenvergaderingen en propedeuse- en bacheloruitreikingen. 4 
 Om bekendheid onder de leden te vergroten stelde het bestuur zich aan het 5 

begin van collegejaar 2012-2013 voor aan de studenten uit meerdere jaarlagen bij de 6 
studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Om de bekendheid van 7 

Postelein te vergroten onder de docenten vond er op 17 oktober 2012 een 8 
docentenborrel plaats voor docenten van de studie Pedagogische Wetenschappen 9 

en Onderwijskunde. Het overgrote deel van de docenten werd persoonlijk benaderd 10 
en uitgenodigd voor deze borrel en reageerde enthousiast. Hoewel de opkomst niet 11 

hoog lag vanwege de herfstvakantie, was het wel een geslaagde borrel daar er op 12 
informele wijze kennis is gemaakt met enkele docenten. De aanwezige docenten 13 

stelden veel vragen over studievereniging Postelein en het dagelijks handelen van 14 
een bestuur. Daarnaast werden herinneringen opgehaald over het studentenleven 15 

van de docenten en hun eerdere contact met studievereniging Postelein. Deze borrel 16 
werd zowel door het bestuur als de docenten als zeer nuttig en prettig ervaren. 17 

Omdat de interesse voor de kennismaking vanuit de docenten hoog was, werd 18 
gekeken naar een mogelijkheid om de borrel te herhalen om de betrokkenheid van 19 

docenten vast te houden en/of verder te stimuleren. Het is echter helaas niet gelukt 20 
om hiervoor een goed moment te kiezen, omdat het bestuur ten einde van 21 

collegejaar 2012-2013 zelf geen tijd zag om een borrel te organiseren en omdat er 22 
geen verwarring moest ontstaan voor docenten indien het negentiende 23 

kandidaatsbestuur ook zou kiezen voor een borrel in aanvang van het collegejaar 24 
2012-2013. Doordat de PuB-commissie echter nog een student-docentactiviteit heeft 25 

organiseerd, werd toch enigszins gehoor gegeven aan dit punt. 26 
 27 
2.6 Toegankelijkheid 28 

Om de leden te betrekken bij studievereniging Postelein, is evenals afgelopen 29 
jaar geprobeerd de toegang tot de Posteleinkamer zo laagdrempelig mogelijk te 30 

houden met betrekking tot het speerpunt openheid. Dit werd uitgevoerd door leden 31 
die binnenkwamen bij de Posteleinkamer wat te drinken aan te bieden of een praatje 32 

te maken. Niet alle leden die binnenkwamen kregen vanzelfsprekend wat te drinken 33 
aangeboden. Het bestuur probeerde gedurende het jaar aan te voelen of het 34 

desbestreffende lid dat al dan niet op prijs zou kunnen stellen. 35 
Op de deur van de Posteleinkamer hing dit jaar een bordje waarop stond of de 36 

Posteleinkamer geopend of gesloten was.  Daarnaast vonden vanuit de 37 
promotiecommissie maandelijkse activiteiten en twee open kamers plaats zodat het 38 

voor leden meer laagdrempelig werd om de Posteleinkamer binnen te lopen. Tijdens 39 
de maandelijkse activiteit werd ook zo vaak mogelijk geprobeerd om een deel van  40 

het eten of drinken in de kamer op te stellen in plaats van buiten voor de deur. Op die 41 
manier waren leden makkelijker aan te spreken en bleven ze wat langer op de 42 

Posteleinkamer. De open kamer in oktober had als doel dat leden kennis konden 43 
maken met het bestuur. De open kamer in maart had bestuurswerving als doel. 44 

Beide laatstgenoemde activiteiten werden effectief bezocht door de doelgroepen.  45 
Tot slot werd toegankelijkheid gehandhaafd door leden mee te laten denken met het 46 

activiteitenaanbod van Postelein. Dit kon door briefjes te deponeren in de ideeënbus 47 
en door actief lid te zijn en mee te denken in commissies. Tevens is geprobeerd de 48 

activiteiten af te stemmen op het studierooster van de leden zodat de activiteiten op 49 
die manier nog toegankelijker werden. Daarnaast is in november besloten 50 
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maandelijks een poster voor Lid van de Maand op te hangen op de deur van de 1 

Posteleinkamer, zodat leden daar ook nominaties op konden plaatsen om meer 2 
betrokken te worden bij het concept. 3 

 4 
2.7 Informatievoorziening 5 

2.7.1 Algemeen 6 

Afgelopen jaar heeft de informatievoorziening van studievereniging Postelein 7 

evenals voorgaande jaren plaatsgevonden middels de website, Facebook, de 8 
nieuwsbrief, de Blackboardcommunity, de activiteitensheets tijdens colleges, de 9 

posters per activiteit en de PosteleinPost. De maandposter werd dit jaar toegevoegd 10 
aan dit rijtje en is door het bestuur als overzichtelijk en prettig ervaren om meer 11 

bereik te krijgen. Daarnaast kon de flyerversie van deze maandposter tijdens de 12 
boeken ophaalperiode ingezet worden als extra manier van informatievoorziening. Bij 13 

de informatievoorziening werd, voor zover mogelijk, één lijn getrokken in de berichten 14 
over de activiteiten door grotendeels dezelfde teksten te gebruiken en de informatie 15 

gelijktijdig naar buiten te brengen.  16 
De activiteitensheets werden aan het begin van elke maand tijdens de colleges 17 

getoond. De nieuwsbrief werd elke maand halverwege de maand verstuurd. Voor 18 
deze spreiding is gekozen daar zo elke activiteit in ieder geval via een van deze 19 

wegen kenbaar werd gemaakt aan de leden zonder dat zij overladen werden met 20 
mails. Wanneer het onmogelijk was om langs de collegezalen te gaan in het begin 21 

van de maand, werd er gekozen om de nieuwsbrief eerst te sturen en werden de 22 
collegezalen halverwege de maand bezocht met daarin ook informatie over het begin 23 

van de maand erna.  24 
 Informatievoorziening over Postelein in het algemeen werd aanvankelijk 25 

gedurende dit jaar alleen gedaan via de website en de actieve ledenfolder. Sinds juli 26 
2013 is Postelein in het bezit van een gedrukte algemene informatiefolder. Deze 27 

folder is ook meegestuurd in de informatiepakketten aan de deelnemers van de 28 
introductie. Per 2 september stond de vernieuwde folder in de folder- en gadgetbox 29 

op de balie van de Posteleinkamer zodat deze beschikbaar is voor alle leden. 30 
 31 

2.7.2 Website 32 

Het afgelopen bestuursjaar was de secretaris, evenals vorig jaar, 33 
hoofdverantwoordelijk voor de website. Zij plaatste algemene berichten en 34 

beantwoordde het gastenboek. De commissarissen waren zelf verantwoordelijk voor 35 
het plaatsen van de activiteiten van hun commissies op de website, omdat zij als 36 

eerste in het bezit waren van informatie over de activiteiten. Dit leidde echter wel af 37 
en toe tot situaties waarbij soms de informatie wat vertraagd op de website kwam, 38 

omdat het online gezet werd zodra zij hier tijd voor zagen. Daarnaast liet de oude 39 
website helaas niet toe dat berichten gewoonweg overgenomen konden worden, 40 

daar dan de kleur en het lettertype aangepast moesten worden aan de standaard 41 
kleur en het lettertype van de website. Het was de verantwoordelijkheid van alle 42 

bestuursleden om tijdens het draaien van de ochtendkamerdienst de website up-to-43 
date te maken door activiteiten die al geweest waren van de website te halen. Buiten 44 

dat het updaten van de agenda en de mededelingen middels de oude website niet 45 
fijn verliep, bleek ook dat de website uit zichzelf er voor zorgde dat teksten op diverse 46 

pagina’s, zonder dat deze bewerkt waren, wit werden. Zodoende werden veel 47 
onleesbaar op de website. Omdat het lanceren van de nieuwe website echter korte 48 

tijd later zou geschieden, is ervoor gekozen om niet alle pagina’s na te gaan en de 49 
kleuren daarvan bij te werken. 50 
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Afgelopen jaar heeft het bestuur zich bezig gehouden met het vernieuwen van 1 

de website. Hiervoor is in het eerste halfjaar op zoek gegaan naar een webdesigner/-2 
programmeur, waarna gesprekken werden gevoerd met verschillende personen, 3 

waarin de mogelijkheden en ideeën omtrent het realiseren van een nieuwe website 4 
van Postelein werden besproken. In september 2013 werd de nieuwe website 5 

gelanceerd. De website werd en wordt tot op de dag van vandaag nog goed in de 6 
gaten gehouden, zodat alle informatie juist op de website verschijnt en er een juiste 7 

lay-out wordt gehandhaafd. 8 
 9 

2.7.3 Blackboard 10 

De Blackboardcommunity werd dit jaar onderhouden door de voorzitter. Deze 11 
heeft ervoor gezorgd dat de agenda, nieuwspunten en mededelingen geplaatst 12 

werden. De commissarissen waren zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van 13 
activiteiten die op Blackboard geplaatst moesten worden. Doordat dit soms niet werd 14 

doorgegeven, of laat, stond sommige informatie niet tijdig op Blackboard. Na het 15 
maken van de nieuwsbrief was de voorzitter vaak in het bezit van alle stukken, 16 

waarna deze allen op Blackboard kwamen. Er is echter gekeken naar de starttijd 17 
waarop evenementen zichtbaar zouden worden, zodat niet alles tegelijkertijd online 18 

kwam. 19 
Naast de functie informatievoorziening, had Blackboard voor studievereniging 20 

Postelein dit jaar ook de functie inschrijving voor reizen. De eerste keer dat hier 21 
gebruik van werd gemaakt was de inschrijving van de skireis. Hoewel bij het openen 22 

van de groep iets fout ging met de instellingen, bleken de inschrijvingen van het 23 
weekendje weg en de studiereis vlekkeloos te verlopen via Blackboard. Door een 24 

extra ‘rule’ die klaarblijkelijk was ingesteld, was er een andere openingstijd voor de 25 
groep, dan de tijd die in eerste instantie was ingesteld.  Voor het maken van een 26 

inschrijvingsgroep via Blackboard werd een Blackboard-protocol opgesteld waarin 27 
het opstellen en het sluiten van een groep en het opstellen en sluiten van een 28 

reservelijst op het forum, stonden uitgelegd. Daarnaast werd erin benoemd welke 29 
instellingen ervoor zouden kunnen zorgen dat een groep mogelijk niet opent en 30 

binnen welk tijdslimiet een alternatief op de groep in werking moet treden indien de 31 
groep niet kan openen. Daar dit het eerste jaar was waarin gebruik werd gemaakt 32 

van Blackboard als manier van inschrijving, dient het protocol door volgende jaren 33 
aangepast te worden indien deze niet volledig is, of informatie is verouderd. 34 

 35 
2.7.4 LinkedIn 36 

 De LinkedIn-pagina van studievereniging Postelein werd dit jaar wederom 37 

door de voorzitter onderhouden. LinkedIn wordt binnen Postelein gebruikt als 38 
alumnibestand. Hiermee is dit jaar echter niet actief gewerkt daar het bestuur 39 

nergens informatie over een mogelijke cursus LinkedIn vanuit het Stichting Nijmeegs 40 
Universiteitsfonds (SNUF) vernam. Daarnaast speelde tijdgebrek zijn parten in de 41 

mogelijkheid om actief LinkedIn en de mogelijkheden er van te leren kennen. 42 
Alumnileden werden echter wel aan het ledenbestand toegevoegd wanneer zij een 43 

uitnodigingsverzoek stuurden.  De cursus waar eerder over gesproken werd, werd 44 
klaarblijkelijk in september georganiseerd en is voor aankomend jaar tijdig ontdekt 45 

zodat de voorzitter van het negentiende kandidaatsbestuur daar haar voordeel mee 46 
kan doen.  47 

 48 
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2.7.5 Facebook 1 

 De Facebookpagina van Postelein is afgelopen bestuursjaar gecoördineerd 2 

door de voorzitter. Deze plaatst algemene berichten en reageert op eventuele 3 
berichten van leden. De commissarissen zijn zelf verantwoordelijk voor het plaatsen 4 

van berichten over de activiteiten van hun commissies zoals zij ook verantwoordelijk 5 
zijn voor het maken van een evenement voor deze activiteiten. Binnen het bestuur 6 

werd contact gehouden over het plaatsen van berichten op de Facebook, zodat niet 7 
meer dan één bericht per dag werd geplaatst en het plaatsen van berichten 8 

gedoseerd werd. Maximaal één bericht per dag werd in eerste instantie 9 
aangehouden als richtlijn. In uitzonderlijke situaties werd daar van afgeweken. Een 10 

voorbeeld van een situatie waarop één bericht per dag niet voldoende was, was een 11 
moment waarop promotie van diverse activiteiten op een dag samen kwamen. Dan 12 

was bijvoorbeeld net een evenement opgericht waar leden voor waren uitgenodigd, 13 
waarna daarover een update werd gedaan, maar er ook promotie plaats moest 14 

vinden van een activiteit van de dag erna. Op die manier kregen leden drie 15 
meldingen. Dit kon komen door onduidelijke communicatie onderling, maar ook door 16 

het minder goed plannen van de promotie. Een maximum van één bericht per dag 17 
bleek in veel gevallen dus helaas niet haalbaar. Daarom werd besloten dit naar een 18 

maximum van twee berichten per dag te verhogen. Daar werd helaas ook enkele 19 
keren van afgeweken, maar er werd gepoogd dit te allen tijde te voorkomen. Op de 20 

Facebookpagina werden voornamelijk  aankondigingen van activiteiten geplaatst. 21 
Leden konden zich niet via Facebook  inschrijven voor activiteiten. Het aantal 22 

aanmeldingen via Facebook voor een evenement werd echter wel als richtlijn van het 23 
mogelijke succes van een activiteit genomen.  24 

Dit jaar werd het persoonlijke Facebookaccount van studievereniging 25 
Postelein opnieuw geactiveerd. Hiertoe konden leden vrienden worden met dit 26 

account. Met deze persoonlijke Facebookpagina werden bevriende leden 27 
uitgenodigd voor evenementen van studievereniging Postelein, zodat dit niet meer 28 

hoefde te geschieden via de persoonlijke profielen van bestuursleden. Daarnaast 29 
hebben leden de mogelijkheid zich te ontvrienden met dit persoonlijke 30 

Facebookaccount wanneer zij niet meer willen worden uitgenodigd voor 31 
evenementen. Hierdoor werd het plaatsen van een document op de website met 32 

daarin de uitleg hoe leden er voor konden zorgen dat ze niet meer uitgenodigd 33 
werden voor Facebook, zoals in ons beleidsplan stond, overbodig. We hebben het 34 

afgelopen jaar echter geen nadelen ondervonden van het reactiveren van deze 35 
persoonlijke pagina. Het evenement werd namelijk altijd nog gepromoot op onze 36 

algemene pagina, waardoor mensen zonder uitnodiging vanuit de persoonlijke 37 
pagina zelf konden kiezen of zij zichzelf als deelnemer aan het evenement zichtbaar 38 

wilden maken. 39 
 40 
2.8 Samenwerking 41 

De meeste samenwerkingsverbanden met andere verenigingen werden dit 42 
jaar voortgezet. Het samenwerkingsverband omtrent het gala is gestopt daar 43 

gekozen is voor een andere invulling van het gala. Er werd gekeken naar een 44 
samenwerking met andere studieverenigingen dan die verenigingen die in eerste 45 

instantie in het samenwerkingsverband van Postelein zaten. Het ging hier met name 46 
om verenigingen die meer mannen dan vrouwen op hun studie hadden om balans 47 

tussen mannen en vrouwen te herstellen. Helaas bleek het niet mogelijk om bij de 48 
studieverenigingen in kwestie aan te sluiten. Het bestuur vindt het belangrijk om 49 

contacten met andere verenigingen te onderhouden daar je samen sterker staat, het 50 



Jaarverslag 2012-2013    Studievereniging Postelein 
 

18 
 

nuttig kan zijn om van de expertise van andere verenigingen gebruik te maken en er 1 

eventueel nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. 2 
 3 

2.8.1 Ragweek 4 

 Van dinsdag 5 maart tot en met dinsdag 12 maart heeft de Ragweek 5 
plaatsgevonden met als goede doelen de Beatrice Foundation en Stichting Metakids. 6 

Het bestuur van Postelein heeft zich hiervoor ingezet op meerdere vlakken. Allereerst 7 
heeft het bestuur meegedaan met de Ragweek bestuurskalender. Op dinsdag 5 8 

maart heeft het bestuur lunches gemaakt welke werden verkocht aan docenten van 9 
de studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde die van te voren een 10 

lunch hadden besteld. Er zijn 35 lunches verkocht. De lunch is in het geheel 11 
gesponsord door de Albert Heijn waarbij de helft van de bestuursleden als 12 

tegenprestatie enkele uren werkten bij de Albert Heijn. Op woensdag 6 maart heeft 13 
het bestuur snoepzakken verkocht in de hal van het Spinozagebouw en vanuit de 14 

Posteleinkamer. Er zijn ongeveer honderd snoepzakken verkocht. Donderdag 7 15 
maart heeft het kroegcollege, gegeven door oud-onderwijsdirecteur J. Janssens, 16 

plaatsgevonden in het CultuurCafé. Hierbij waren 69 personen aanwezig. Op 17 
donderdag 14 maart heeft het Euphoriafeest plaatsgevonden bij Café Van Buren in 18 

samenwerking met andere studieverenigingen. De helft van de winst werd 19 
geschonken aan de Ragweek. Daarnaast heeft het bestuur van Postelein besloten 20 

de eigen winst tevens aan de Ragweek te schenken. Daarnaast is geld opgehaald 21 
middels een collectebus die op de Posteleinkamer heeft gestaan gedurende de 22 

Ragweek en heeft Postelein een vooraf inbegroot bedrag geschonken. In totaal heeft 23 
studievereniging Postelein € 557,55 opgehaald voor de Ragweek. 24 

 25 
2.9 LOOP, SOFv en FOS 26 

Afgelopen bestuursjaar is wederom deelgenomen aan het Landelijk Overleg 27 

Onderwijskunde en Pedagogiek (LOOP), het Samenwerkings Overleg der  28 
Faculteitsverenigingen (SOFv) en het Facultair Overleg Studieverenigingen (FOS). 29 

Bij deze vergaderingen is steeds minimaal één bestuurslid aanwezig geweest. Het 30 
streven was minimaal twee bestuursleden, echter bleek dit het afgelopen jaar niet 31 

altijd haalbaar. 32 
 33 

2.9.1 LOOP 34 

 Dit bestuursjaar vonden zes vergaderingen van het LOOP plaats. Hierin werd 35 
onder andere gesproken over actieve ledenwerving, georganiseerde activiteiten, 36 

bestuurswerving, boekverkoop, acquisitie, beleidsvoering en een mogelijk alternatief 37 
voor de praktijkdag die dit jaar niet plaatsvond. 38 

 39 
2.9.2 SOFv 40 

 Dit bestuursjaar vonden acht vergaderingen van het SOFv plaats. Hierin is 41 
gesproken over de vorderingen van de Universitaire Studentenraad, de verschillende 42 

beschikbare subsidies, een denktank over commissies, de introductie en andere 43 
zaken die besturen van studieverenigingen aangaan. Daarnaast zijn er verschillende 44 
sprekers geweest die onder andere over het juridisch beleid en het schrijven van 45 

pakkende teksten hebben gesproken. 46 
 47 
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2.9.3 FOS 1 

 Dit bestuursjaar heeft studievereniging Postelein ook deelgenomen aan het 2 

FOS overleg. Alle verenigingen van de sociale faculteit, de Facultaire Studentenraad 3 
en de assessor nemen deel in dit overleg. Dit overleg heeft afgelopen jaar zeven 4 

keer plaatsgevonden. Tijdens het overleg zijn onder andere de zaken 5 
bestuurswerving, bestuurstaken, het S-feest en de aankomende veranderingen voor 6 

het Spinozagebouw ter sprake gekomen. Tijdens het overleg worden ook ervaringen 7 
met de universiteit, ondersteuning vanuit de sociale faculteit en verschillende ideeën 8 

voor activiteiten besproken. 9 
 10 

2.9.4 Opleidingsgesprek 11 

Door de FSR Sociale Wetenschappen worden enkele keren per jaar 12 
opleidingsgesprekken georganiseerd, waar de opleidingscommissies van 13 

Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde en Postelein bij aanwezig 14 
is. Dit jaar heeft heeft het opleidingsgesprek slechts een keer plaatsgevonden, 15 

waarin werd besproken waarmee alle partijen zich mee bezig zouden houden 16 
afgelopen jaar. 17 

 18 
2.10 Raad van Advies 19 

De Raad van Advies bestond tot 31 december 2012 uit de volgende personen: 20 

- E. Nizet  21 
- L. Oosterveld  22 

- L. Steeg  23 
 24 

De Raad van Advies bestaat sinds 1 januari 2013 uit de volgende personen: 25 
- J. Free  26 

- A. Janssen  27 
- L. Steeg  28 

 29 
 De Raad van Advies is een onafhankelijk orgaan dat het bestuur gevraagd en 30 

ongevraagd advies geeft omtrent de beslissingen die gemaakt worden gedurende 31 
het bestuursjaar. Daarnaast kan het bestuur advies inwinnen bij de Raad van Advies 32 

over verschillende vraagstukken. De Raad van Advies wordt aangesteld door het 33 
bestuur. De Raad van Advies wordt per kalenderjaar opnieuw aangesteld. Dit 34 

bestuursjaar is ervoor gekozen om de Raad van Advies in de toekomst het Raad van 35 
Advies protocol als gelezen en akkoord te laten ondertekenen. Op die manier zou het 36 

bestuur maatregelen kunnen nemen als vertrouwelijke bestuursinformatie via een lid 37 
van de Raad van Advies naar buiten zou komen.  38 

 39 
2.11 Actieve leden   40 

2.11.1 Actieve Leden Activiteit (ALA) 41 

 Donderdag 20 december 2012 vond de Actieve Leden Activiteit plaats. Deze 42 
avond werd speciaal georganiseerd voor de actieve leden om hen kennis te laten 43 

maken met elkaar en met het bestuur. Op de activiteit waren 24 actieve leden 44 
aanwezig. De avond bestond uit verschillende spellen bij verschillende kroegen. 45 

Hierbij konden de aanwezigen hints krijgen om een munt te vinden. De zoektocht 46 
leidde naar Café de Fuik waar de avond gezamenlijk werd afgesloten. De leden 47 

werden bij drie de kroegen getrakteerd op een drankje per persoon. De winnaars van 48 
het spel ontvingen een cocktail. 49 
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 1 
2.11.2 Actieve Leden Uitje (ALU) 2 

 Op 11 juni 2013 vond het Actieve Leden Uitje plaats. Dit uitje werd speciaal 3 
georganiseerd om de actieve leden te bedanken voor hun harde werk gedurende het 4 

hele jaar. Dit jaar werden de 38 actieve leden die deelnamen bedankt via een lunch 5 
op kosten van studievereniging Postelein, gevolgd door een reis naar Den Bosch 6 

waar ze deelnamen aan het spel ‘The Phone’. Aan de hand van een plattegrond van 7 
het centrum en een lijst met vragen werden zij het centrum van Den Bosch in 8 

gestuurd om het winnende telefoonnummer te ontcijferen. Het was een erg 9 
geslaagde ALU waarbij er zeker te zien was hoe fanatiek de actieve leden zijn. Na 10 

afloop van het ALU ontving het bestuur enthousiaste en positieve reacties van de 11 
actieve leden. 12 

 13 
2.11.3 Commissiehoofdenuitje 14 

 Postelein telde dit jaar veertien commissiehoofden. Zij werden op 8 mei  2013 15 

bedankt middels een etentje op kosten van Postelein bij restaurant de Dromaai. 16 
Tijdens het etentje ontvingen zij een foto in een fotohouder met daarbij een 17 

persoonlijk bericht van hun bestuursverantwoordelijke.  18 
 19 

2.11.4 Diës 20 

Op donderdag 20 juni 2013 heeft de achttiende diesviering van 21 
studievereniging Postelein plaatsgevonden. Er werd gekozen voor deze dag en niet 22 

de officiële dag, 21 juni, in verband met het aantal activiteiten wat zou worden 23 
georganiseerd. Het bestuur koos ervoor de achttiende diesviering te vieren 24 

gedurende de hele dag middels een maandelijkse activiteit, een 25 
campingspelletjestoernooi, een Postelein diësdiner en een Posteleinfeest. De dag 26 

werd door het bestuur als fijn ervaren, omdat studenten zelf konden kiezen welke 27 
activiteit zij wilden bezoeken. Zo was er voor het grootste deel van de leden een 28 

mogelijkheid om deel uit te maken van deze speciale dag voor de vereniging. 29 
 De promotiecommissie organiseerde een maandelijkse activiteit ter ere van de 30 

achttiende diesviering. Hierover leest u meer onder punt 4.3.2. De sportcommissie 31 
organiseerde deze dag een campingspelletjestoernooi. Ook hierover kunt u 32 

verderop, onder punt 6.5, meer lezen.  33 
Donderdagavond vond het diësdiner plaats in Café van Buren. De leden 34 

konden op kosten van Postelein genieten van een driegangenmenu dat in de vorm 35 
van een lopend buffet werd aangeboden. Over de kwaliteit van het eten waren de 36 

leden erg te spreken, echter door een miscommunicatie tussen het personeel van 37 
Café van Buren en het bestuur was er niet voldoende voor iedereen. Dit werd echter 38 

opgelost door het enigszins aanvullen van het buffet. Het was een gezellige avond 39 
waarop negentig leden aanwezig waren.  40 

Evenals het diësdiner vond ook het Posteleinfeest plaats op donderdagavond. 41 
Dit feest vond plaats in de El Sombrero en had als thema ‘P-party’, waarbij het de 42 

bedoeling was dat leden verkleed kwamen als een persoon, dier of voorwerp dat 43 
begint met de letter P. De avond was ook toegankelijk voor niet-leden, welke entree 44 

dienden te betalen. Posteleinleden hadden gratis entree en ontvingen bij aanvang 45 
een drankmuntje. Ondanks dat de opkomst van de leden niet hoog lag, was het een 46 

geslaagd feest en een mooie afronding van de diës van Postelein. 47 
 48 

 49 
 50 
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3. Penningmeester 1 

3.1 Samenvattingencommissie 2 

De samenvattingencommissie bestond dit jaar uit drie commissieleden 3 

inclusief de penningmeester: 4 

- S. van der Meulen (bestuursverantwoordelijke) 5 

- F. Belterman 6 

- N. van Dommelen 7 
 8 

Er zijn in dit jaar vijf samenvattingen aangekocht. De eerste samenvatting is in 9 
november 2012 voor beschrijvende statistiek: ‘Van der Peet & Wittenboer, 10 

Toegepaste statistiek: beschrijvende technieken’. De tweede samenvatting is in 11 
januari 2013 aangekocht voor gehandicaptenzorg en behandelingsmethodiek: 12 

‘Duker, Didden & Sigafoos, One-to-one training’. De derde samenvatting is  tevens in 13 
januari 2013 aangekocht voor gehandicaptenzorg: ‘Marschark, Lang & Albertini, 14 

Educating Deaf Students’. In juni 2013 is de samenvatting voor 15 
ontwikkelingspsychologie 1: ‘Slater & Bremner, An introduction to developmental 16 

psychology’ aangekocht. Tot slot is in september 2013 de samenvatting voor 17 
ontwikkelingspsychologie 2: ‘Verhofstadt-Denève, Van Geert, & Vyt, Handboek 18 

ontwikkelingspsychologie’ aangekocht. 19 
De boek van beschrijvende statistiek bleek echter in het collegejaar 2013-20 

2014 niet gebruikt te worden waardoor de samenvatting niet meer verkocht zal 21 
worden. In het collegejaar 2012-2013 zijn hier 47 samenvattingen van verkocht. 22 
Daarnaast zijn de samenvattingen  van het boek ‘Ogen doen onderzoek’ en het boek 23 

‘Neuropsychology’ uit de verkoop gehaald daar deze boeken aankomend collegejaar 24 
niet gebruikt zullen worden. 25 

Aangezien de samenvattingencommissie pas vorig bestuursjaar opgestart is 26 
en veel reacties kwamen op de stijl- en spellingsfouten in samenvattingen die 27 

hiervoor zijn aangekocht, heeft de samenvattingencommissie alle samenvattingen 28 
die voor bestuursjaar 2011-2012 aangekocht zijn, nagekeken. Momenteel worden 29 

deze aangepast in het bestand en zullen de nieuwe versies snel verkocht worden. 30 
Tot slot is dit jaar door de samenvattingcommissie een protocol opgesteld om 31 

de aankoop van samenvattingen duidelijker te maken naar leden. Zo wordt 32 
duidelijker gemaakt dat het kan voorkomen dat leden hun samenvatting nog moeten 33 

verbeteren en naar welke punten gekeken wordt bij het nakijken van een 34 
samenvatting. 35 

 36 
 37 

 38 
 39 

 40 
 41 

 42 
 43 

 44 
 45 

 46 
 47 

 48 
 49 

 50 
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4. Commissaris PR 1 

4.1 PosteleinPostcommissie 2 

De PosteleinPostcommissie bestond dit bestuursjaar uit acht commissieleden 3 

inclusief de commissaris PR: 4 
- J. Salfischberger (bestuursverantwoordelijke) 5 

- D. Sinke (commissiehoofd) 6 
- N. Bakkum 7 

- D. van Heumen 8 
- S. van Moorsel 9 

- F. Potgieter 10 
- E. Sommers 11 

- H. Wijkhuijs 12 
 13 

De eindredactie werd verzorgd door de bestuursverantwoordelijke en het 14 
commissiehoofd. Daarnaast werd de eindredactie ondersteund door N. Bakkum. Zij 15 

zorgde ervoor dat alle stukken gecontroleerd werden op spelling en formulering. Dit 16 
werkte erg fijn aangezien er hierdoor minder spel- en formuleringsfouten in de 17 

PosteleinPost stonden. 18 
Aangezien vorig bestuursjaar bij een oplage van duizend stuks een groot aantal 19 

exemplaren van de PosteleinPost onbenut bleef, is in het beleidsplan 2012-2013 20 
aangegeven dat gekeken zou worden naar de mogelijkheden de PosteleinPost in 21 

een oplage van 750 stuks te laten drukken. Bij het verspreiden van de eerste uitgave 22 
bleek dat er toch meer dan 750 stuks uitgedeeld werden, waardoor gekozen is om de 23 

oplage op duizend stuks te houden. Bij het verspreiden van de tweede uitgave waren 24 
minder exemplaren uitgedeeld. De reden hiervan is hoogstwaarschijnlijk dat niet alle 25 

tweedejaarsstudenten bereikt konden worden in verband met keuzevakken op 26 
verschillende plaatsen. De derdejaarsstudenten hadden deze periode geen 27 

hoorcolleges, alleen werkgroepen, waardoor zij ook niet allemaal bereikt konden 28 
worden. Geprobeerd is om studenten van verschillende werkgroepen de 29 

PosteleinPost te laten verspreiden in hun werkgroep. Het verspreiden van de derde 30 
uitgave heeft enkele weken vertraging opgelopen doordat deze uitgave in eerste 31 

instantie verkeerd gedrukt was. Door het foutief omzetten van het Indesignbestand 32 
naar een PDF-bestand is het onjuiste bestand aangeleverd bij de drukker en zijn de 33 

pagina’s in de verkeerde volgorde gedrukt. Uiteindelijk is het juiste bestand naar de 34 
drukker gestuurd en is deze uitgave alsnog goed gedrukt en verspreid. Op het 35 

moment van verspreiden waren er geen colleges meer, daarom is ervoor gekozen de 36 
PosteleinPost bij de tentamens van de eerste-, tweede- en derdejaars uit te delen. 37 

Op deze manier zijn toch alle eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten bereikt. De 38 
vierde uitgave van de PosteleinPost is middels de informatiepakketten voor de 39 

introductie verstuurd aan alle aankomend eerstejaarsstudenten. De vijfde uitgave is 40 
tijdens de hoorcolleges van de eerste- tweede- en derdejaarsstudenten uitgedeeld. 41 

In het kader van het speerpunt professionaliteit is het afgelopen bestuursjaar 42 
gekeken naar de mogelijkheden de PosteleinPost een professionelere uitstraling te 43 

geven. Om hiervoor inspiratie op te doen is veel gekeken naar de lay-out en inhoud 44 
van andere (verenigings-)bladen. Aan de hand hiervan zijn nieuwe ideeën tot stand 45 

gekomen om de inhoud en lay-out van de PosteleinPost te veranderen. Zo is een 46 
aantal nieuwe rubrieken toegevoegd en is besloten meer gebruik te maken 47 

van functioneel wit. Dit houdt in dat er minder tekst op een pagina komt te staan en 48 
er meer ruimte is voor bijvoorbeeld foto’s. De rubrieken die zijn toegevoegd zijn: 49 

Column, Quiz, ‘In de Spotlight’ en ‘De studentenkamer van…’. De lezers gaven 50 
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positieve reacties op de toevoeging van deze nieuwe rubrieken. Tevens is contact 1 

gelegd met de drukker van het Nijmeegs studentenblad Vox, waarbij is gekeken naar 2 
de mogelijkheden de PosteleinPost een vergelijkbare uitstraling te geven als dit blad. 3 

Hoewel we erg enthousiast waren over de mogelijkheden van deze drukker, waren 4 
deze budgettair gezien helaas niet mogelijk dit bestuursjaar. Besloten is de ervaring 5 

met en de mogelijkheden van deze drukker door te geven aan het negentiende 6 
bestuur, zodat zij wellicht hun begroting hierop aan kunnen passen. 7 

Het thema van iedere PosteleinPost is bepaald in samenspraak met de 8 
commissie. Er is geprobeerd iedere uitgave een thema te geven dat op veel 9 

verschillende manieren ingevuld kon worden, zodat er genoeg variatie aan artikelen 10 
zou zijn. Zo was het thema van de eerste uitgave ‘Meer naast je studie’. Hierin werd 11 

getoond wat studenten aan mogelijkheden hebben om ervaring op te doen naast hun 12 
studie. Dit varieerde van bijbaantjes tot vrijwilligerswerk. De tweede uitgave had als 13 

thema ‘Sport en gezondheid’. Hierin werden tips gegeven over gezond eten en 14 
drankgebruik, maar ook werd dit gerelateerd aan de studie door bijvoorbeeld een 15 

artikel te plaatsen over paardrijden voor kinderen met een beperking. De derde 16 
uitgave had als thema ‘Postelein goes International’. In deze PosteleinPost is 17 

aandacht besteed aan de mogelijkheden om tijdens de studie naar het buitenland te 18 
gaan. Daarnaast werd vast vooruit gekeken naar de zomervakantie. De vierde 19 

uitgave was de introductie-uitgave. Hierin stonden artikelen die het afgelopen jaar in 20 
de PosteleinPost hebben gestaan, om de eerstejaarsstudenten een beeld te geven 21 

van de inhoud van de PosteleinPost. Het thema van de vijfde uitgave was ‘Hoe 22 
overleef ik het studentenleven’. Hierin stonden allerlei tips over het studentenleven, 23 

waaronder tentamentips, tips over leuke kroegen in Nijmegen en tips voor het zoeken 24 
van een kamer. 25 

De eerste uitgave is, zoals aangegeven in het beleidsplan, voor de 26 
kerstvakantie verspreid. De tweede uitgave is een aantal weken na de tweede 27 

tentamenperiode uitgegeven. De derde uitgave is vanwege de misdruk uiteindelijk 28 
eind juni uitgegeven. De introductie-uitgave is tijdens de introductie uitgegeven en de 29 

laatste editie in de laatste week van september. 30 
Het verspreiden van de PosteleinPost verliep zoals aangegeven in het 31 

beleidsplan: Bij de collegezalen voorafgaand of na afloop van de colleges van de 32 
studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, in de postvakken van 33 

de docenten van de afdelingen Orthopedagogiek en Onderwijskunde op de vierde, 34 
vijfde en zesde verdieping van het Spinozagebouw en de PosteleinPost is gestuurd 35 

naar relaties binnen de Faculteit der Sociale wetenschappen, zusterverenigingen en 36 
sponsoren. Daarnaast werd een exemplaar toegestuurd aan externen die hebben 37 

meegewerkt aan de inhoud van de PosteleinPost. Tot slot kon de PosteleinPost 38 
worden afgehaald op de Posteleinkamer en in de standaard bij de ingang van het 39 

Spinozagebouw. Indien het niet mogelijk was de PosteleinPost bij de collegezalen uit 40 
te delen is ervoor gekozen deze tijdens werkgroepen of voor aanvang van een 41 

tentamen uit te delen.  42 
  43 
4.2 Introductiecommissie 44 

De introductiecommissie bestond dit bestuursjaar uit zes commissieleden 45 
inclusief de commissaris PR: 46 

- J. Salfischberger (bestuursverantwoordelijke) 47 
- J. Guldenaar (commissiehoofd) 48 

- F. van den Eerenbeemt 49 
- M. Peijnenburg 50 
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- M. Weijermars (gestart per maart 2013) 1 

- M. Willems 2 
 3 

De introductie heeft dit bestuursjaar plaatsgevonden van 18 tot en met 26 4 
augustus 2013. Zoals aangegeven in het beleidsplan is een extra dag aan het 5 

programma toegevoegd, zodat na het weekend nog een goede afsluiting kon 6 
plaatsvinden en om wat meer ruimte in het programma te creëren.  7 

Naar aanleiding van een gesprek met R. Vaessen, die de 8 
introductie organiseert vanuit de universiteit, is besloten het programma van 9 

Postelein beter af te stemmen op het programma dat vanuit de universiteit 10 
georganiseerd wordt. Besloten is om de universiteitsdag, vergeleken met vorig 11 

bestuursjaar, eerder in de week plaats te laten vinden, zodat de eerstejaarsstudenten 12 
op deze dag beter in staat zijn op te letten en de dag effectiever zou zijn. Dit bleek 13 

een goede keuze te zijn. Daarnaast is op deze dag een praktijkcollege gegeven om 14 
de eerstejaars vast kennis te laten maken met de praktijk. Tijdens dit praktijkcollege 15 

hebben twee ervaringsdeskundigen hun verhaal verteld, de reacties van de 16 
eerstejaarssstudenten waren positief. Na positieve reacties van afgelopen jaar is 17 

besloten de wake-up party wederom in het programma op te nemen. Er is voor 18 
gekozen de wake-up party dit bestuursjaar op één ochtend te laten plaatsvinden, 19 

omdat dit beter in het programma paste. De reacties op de wake-up party waren dit 20 
jaar wederom positief. Uit de enquête van de introductie 2012 is gebleken dat de 21 

deelnemers het programma te vol vonden en dat er te weinig ruimte was voor vrije 22 
tijd. Er is daarom gekozen om op woensdag een vrijetijdsmiddag in te plannen. 23 

Tijdens deze middag hadden de studenten de tijd om even bij te komen en elkaar en 24 
de stad beter te leren kennen. Aangegeven werd dat zowel de mentoren als de 25 

eerstejaarsstudenten het erg fijn vonden om een middag vrije tijd te hebben. Op die 26 
middag heeft tevens RU-in-town plaatsgevonden, dit waren workshops die 27 

georganiseerd werden vanuit de universiteit. De deelnemers hadden op deze manier 28 
de mogelijkheid aan deze workshops deel te nemen, maar werden hier niet toe 29 

verplicht. Aangezien aantrekkelijke workshops werden georganiseerd vanuit de 30 
universiteit is besloten de workshops uit het programma van Postelein te halen. Tot 31 

slot is de maandag na het weekend aan het programma toegevoegd. Op deze dag 32 
hebben de mentorenevaluatie, de mentorverwendag en het Proud-to-be-Fout-feest 33 

plaatsgevonden. Op deze manier werden de deelnemers gestimuleerd mee te gaan 34 
op het introductieweekend en werden zij gemotiveerd na het weekend gezamenlijk 35 

de introductie af te sluiten.  36 
Dit bestuursjaar was de introductie wederom gekoppeld aan een thema. Het 37 

thema van dit jaar was ‘Around the World in nine days’. Elk groepje had de naam van 38 
een land toegewezen gekregen. Het thema kwam niet alleen terug op het Proud-to-39 

be-Fout-feest, maar tevens in de spellen van het GONS en de kroegentocht en 40 
gedurende andere activiteiten tijdens de introductie. Besloten was om bij de spellen 41 

van het GONS en de kroegentocht de nadruk te leggen op de objectiviteit van de 42 
spellen. Dit heeft over het algemeen goed uitgepakt.  43 

In februari heeft de mentorenwerving plaatsgevonden. Om zoveel mogelijk 44 

mensen de kans te bieden mentorouder te worden en om de meest enthousiaste 45 
mentorouders te kunnen selecteren, was besloten dat er geen limiet zou zijn op het 46 

aantal aanmeldingen voor mentorouders. Er zijn 34 groepsaanmeldingen binnen 47 
gekomen. De potentiële mentorouders werd gevraagd op een zo origineel mogelijke 48 

manier te motiveren waarom zij mentorouder wilden worden. Er zijn veel creatieve 49 
inzendingen binnengekomen. Met behulp van een scoreformulier hebben de 50 



Jaarverslag 2012-2013    Studievereniging Postelein 
 

25 
 

commissieleden de motivaties onafhankelijk van elkaar beoordeeld. Op het 1 

scoreformulier konden vijf punten behaald worden op originaliteit en vijf punten op 2 
kwaliteit van de argumenten om mentorouder te worden. Hieruit kwam per groep een 3 

rapportcijfer tussen de nul en de tien. De mentorgroepjes die unaniem een eindcijfer 4 
tussen de acht en de tien scoorden zijn direct op de lijst gezet. Vervolgens zijn de 5 

motivaties die unaniem onvoldoende scoorden weggestreept. Tot slot is van de 6 
motivaties waar verdeeldheid over was binnen de commissie het gemiddelde cijfer 7 

van de beoordeling van de gehele commissie berekend. De mentorgroepjes die 8 
hierbij het hoogst scoorden zijn op de lijst gezet, tot er in totaal zestien 9 

mentorgroepjes waren. Na deze selectie bleek dat één motivatie in een verkeerde 10 
map in de mail terecht was gekomen, waardoor deze motivatie niet is meegenomen 11 

in de beoordeling. In het kader van het speerpunt openheid is dit naar het 12 
betreffende groepje gecommuniceerd en is de motivatie uiteindelijk alsnog 13 

beoordeeld. Dit groepje is aan de hand van het eindcijfer op de reservelijst geplaatst. 14 
Het werven van mentoren via deze selectieprocedure is goed bevallen. De meeste 15 

mentoren bleken erg enthousiast, zowel over Postelein als over de introductie in het 16 
algemeen. Wellicht zou er volgend bestuursjaar voor gekozen kunnen worden de 17 

motivaties mondeling te laten toelichten door de mentoren, zodat een beter beeld 18 
wordt verkregen van de verwachtingen die de mentoren hebben van het 19 

mentorouderschap. Om de mentoren onderling kennis te laten maken en enthousiast 20 
te maken over Postelein is gecombineerd met de informatie nog een extra 21 

kennismakingsactiviteit georganiseerd in de vorm van een kroegentocht. De 22 
mentoren waren erg enthousiast over deze activiteit. Er was duidelijk te zien dat de 23 

mentoren van verschillende groepen elkaar tijdens deze activiteit opzochten, 24 
waardoor zij ook de mentoren van andere groepen beter leerde kennen.  25 

Begin augustus zijn informatiepakketten verstuurd aan de nieuwe eerstejaars, 26 
om hen informatie te verschaffen over Postelein en het programma van de 27 

introductie. Dit informatiepakket bevatte het introductieboekje, de brief van de 28 
mentoren, de introductie editie van de PosteleinPost, de algemene informatiefolder 29 

over Postelein, een brief met informatie over het lid worden van Postelein en het 30 
bestellen van de boeken, een machtigingsformulier voor de introductie en een brief 31 

van M. Brussen en de commissaris PR.  32 
Er is dit bestuursjaar tijdens de introductie geen ALPO-activiteit 33 

georganiseerd. Aangezien de introductie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen 34 
(HAN) dit jaar volgde op de introductie van de Radboud Universiteit (RU) is vanuit de 35 

RU besloten, de ALPO studenten af te raden aan de RU-introductie deel te nemen. 36 
Dit is besloten omdat de ALPO studenten anders dubbele kosten zouden hebben 37 

voor de beide introducties en zij een introductie van twee weken zouden hebben. 38 
Daarnaast zouden zij op de HAN meer informatie krijgen over de ALPO, vandaar dat 39 

besloten werd de introductie van de HAN aan te raden aan de ALPO studenten. 40 
Uiteindelijk hebben toch nog een aantal ALPO studenten zich ingeschreven voor de 41 

RU introductie. Zij zijn geplaatst in twee groepen met mede ALPO studenten en 42 
ALPO mentoren, zodat zij vast wat mede studenten konden leren kennen en met hun 43 
vragen over de ALPO bij hun mentoren terecht konden. De studenten die hebben 44 

deelgenomen aan de RU introductie waren erg positief over deze introductie en 45 
vonden het fijn dat zij in speciale ALPO groepen geplaatst waren. Zij gaven aan dat 46 

zij de introductie van de RU een stuk leuker en nuttiger vonden dan de introductie 47 
van de HAN. Dit zal worden teruggekoppeld naar de organisatie vanuit de RU. 48 

Tijdens de introductie van de HAN kregen de ALPO studenten meer specifieke 49 
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informatie over de ALPO, vandaar dat ervoor gekozen is tijdens de RU introductie 1 

geen speciale ALPO activiteit te organiseren.  2 
De kleding van de commissie, de kindjes en de mentorouders is dit 3 

bestuursjaar gesponsord door Café de Fuik. De commissie had twee T-shirt en een 4 
vest per commissielid. Op de achterkant stond het logo van Postelein en de tekst 5 

‘Intro-crew’. Op de voorkant stond de naam van het betreffende commissielid en het 6 
logo van Café de Fuik. De kindjes hebben een T-shirt ontvangen met op de 7 

achterkant het logo van Postelein en de tekst ‘Introductie 2013’. Op de voorkant 8 
stond het logo van Café de Fuik. De mentoren hebben een polo ontvangen met op 9 

de achterkant het logo van Postelein en de tekst ‘Mama’ of ‘Papa’ en tevens op de 10 
voorkant het logo van Café de Fuik.  11 

De commissie heeft net als voorgaande jaren tijdens de introductie gebruik 12 
gemaakt van een draaiboek, zodat iedereen te allen tijden de benodigde informatie 13 

bij zich had. Dit is erg goed bevallen. 14 
Om het budget voor de introductie te vergroten is dit bestuursjaar wederom 15 

gezocht naar sponsoring. De sponsoren van dit jaar waren: Café de Fuik, Café de 16 
Verdieping, Café TweeKeerBellen, Café Sjors en Simmie, de Malle Babbe, Café van 17 

Buren en de Absolute Zero. In ruil hiervoor kregen enkelen van deze kroegen een 18 
advertentie in het programmaboekje van de introductie en werden zij betrokken bij 19 

activiteiten tijdens de introductie. 20 
De introductie is over algemeen goed verlopen. Tijdens de mentorenevaluatie 21 

bleek dat de mentoren erg tevreden waren over het werk van de commissie. De 22 
feedback van de mentoren is genotuleerd en kan worden doorgegeven aan de 23 

commissie van volgend bestuursjaar. De feedback die gegeven werd was 24 
voornamelijk gericht op enkele kleine dingen die niet voor iedereen duidelijk genoeg 25 

gecommuniceerd was. Dit zou volgend jaar eventueel uitgebreider kunnen. 26 
Het programma van de introductie 2013 was als volgt (zwartgedrukte tekst 27 

geeft programmaonderdelen weer georganiseerd door de introductiecommissie): 28 
 29 

Zondag 30 
- Verzamelen en inschrijven 31 

- Eten bij Van Buren 32 
- Kick-off party Molenstraat 33 

  34 
Maandag 35 

- Universiteitsdag  + Praktijkcollege 36 
- Informatiemarkt 37 

- Bowlen + eten bij Olround 38 
- Introglorious* 39 

 40 
Dinsdag: 41 

- Sportdag 42 
- Eten op eigen gelegenheid 43 
- Vijf Verenigingenfeest 44 

  45 
Woendag 46 

- Wake-up Party 47 
- RU in Town 48 

- (Succesvol studeren) 49 
- Vrije tijd 50 
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- Eten op eigen gelegenheid 1 

- Kroegentocht 2 
  3 

Donderdag: 4 
- GONS 5 

- Eten op eigen gelegenheid 6 
- Mannenavond* 7 

- BaMyPo* 8 
  9 

Vrijdag tot en met Zondag 10 
- Introductieweekend 11 

 12 
Maandag: 13 

- Mentorenevaluatie + ontbijt 14 
- Mentorverwendag 15 

- Proud to be Fout 16 
  17 

* Deze activiteiten zijn wel door Postelein georganiseerd, maar niet door de 18 
introductiecommissie. 19 

 20 
4.3 Promotiecommissie 21 

De promotiecommissie bestond dit bestuursjaar uit tien commissieleden 22 

inclusief de commissaris PR: 23 
- J. Salfischberger (bestuursverantwoordelijke) 24 

- A. Janssen (commissiehoofd) 25 
- N. Bakkum 26 

- N. van Dommelen 27 
- B. van Enckevort 28 

- E. Gerards 29 
- D. van Heumen 30 

- S. Lexmond 31 
- E. Mulder 32 

- V. Weijnen 33 
 34 

4.3.1 Posteleinborrels 35 

De borrels vonden dit bestuursjaar plaats in Café de Fuik. Om de exclusiviteit 36 
van de borrels te bewaren, is ervoor gekozen de borrel om de maand te laten 37 

plaatsvinden. Dit is goed bevallen, er kwamen meer leden naar de borrel en er werd 38 
regelmatig gevraagd wanneer de volgende borrel weer zou plaatsvinden. Wellicht 39 

zou komend bestuursjaar kunnen worden gekeken of de animo net zo groot is 40 
wanneer de borrel bijvoorbeeld iedere zes weken zou plaatsvinden. De borrels 41 

werden dit bestuursjaar niet meer gekoppeld aan een specifiek thema. Er werden 42 
tijdens de borrels verschillende drankacties aangeboden, zoals een gratis fust, gratis 43 

shotjes en gratis champagne. Hier werd erg positief op gereageerd. Daarnaast 44 
werden acties georganiseerd met ‘het Rad van De Fuik’, waarbij leden door middel 45 

van lootjes prijzen konden winnen. Het afgelopen bestuursjaar hebben deze acties, 46 
de nieuwe locatie en het minder vaak laten plaatsvinden van de borrels gezorgd voor 47 

een hogere opkomst dan voorgaande jaren. 48 
Op dinsdag 20 november 2012 heeft de eerste ‘vernieuwde’ Posteleinborrel 49 

plaatsgevonden. Om de borrel dit bestuursjaar gelijk goed in beeld te brengen bij de 50 
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studenten, is gekozen de borrel extra te promoten met behulp van flyers. Deze flyers 1 

zijn uitgedeeld bij de colleges van studenten Pedagogische Wetenschappen en 2 
Onderwijskunde en tevens aan de boekenpakketten toegevoegd. Op de 3 

borrel werd een gratis fust aangeboden en werden gratis shotjes uitgedeeld. De 4 
flyers, de shotjes en een deel van het fust werden gesponsord door Café de Fuik. Er 5 

waren 63 leden aanwezig op de borrel. 6 
De tweede Posteleinborrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 15 januari 2013. 7 

Om te proosten op het nieuwe jaar werden gratis glaasjes prosecco uitgedeeld aan 8 
de leden. Daarnaast werd wederom een gratis fust aangeboden. In verband met de 9 

tentamens was de opkomst bij deze borrel lager dan de vorige keer. Er waren dertig 10 
leden aanwezig. Dit minder hoge aantal was mogelijk te wijten aan het feit dat zowel 11 

de eerste- als tweedejaars in januari een collegevrije periode en tentamens hadden, 12 
waardoor zij minder op de universiteit aanwezig waren en de promotie niet voldoende 13 

hebben meegekregen. De prosecco en een deel van het fust is wederom gesponsord 14 
door Café de Fuik. Volgend bestuursjaar zou ervoor gekozen kunnen worden de 15 

borrels anders over het jaar te verspreiden, om zo de maand januari te kunnen 16 
vermijden 17 

Op dinsdag 12 maart 2013 heeft de derde Posteleinborrel plaatsgevonden. 18 
Tijdens deze borrel werd wederom een gratis fust aangeboden. Een deel van dit fust 19 

werd opnieuw gesponsord door Café de Fuik. Er waren 57 leden aanwezig. 20 
De vierde Posteleinborrel heeft plaatsgevonden op dinsdag 7 mei 2013. 21 

Tijdens deze borrel werd wederom een gratis fust aangeboden welke deels 22 
gesponsord werd door Café de Fuik. Naast de gratis fust is er een actie 23 

georganiseerd met ‘het Rad van De Fuik’. Leden kregen lootjes en door middel van 24 
het rad werd bepaald op welk lootje de prijzen vielen. De prijzen waren onder 25 

andere: gratis shotjes, gratis bier, een fles champagne en speciaalbier. De reacties 26 
op deze actie waren erg positief. Er waren 36 leden aanwezig.  27 

Op dinsdag 10 september 2013 heeft de vijfde Posteleinborrel 28 
plaatsgevonden. Tijdens deze borrel werd wederom een gratis fust aangeboden. 29 

Daarnaast was er wederom een actie met ‘het Rad van De Fuik’. Er waren 81 leden 30 
aanwezig, waaronder veel eerstejaarsstudenten.  31 

  32 
4.3.2 Maandelijkse activiteiten 33 

Evenals voorgaand bestuursjaar is gekozen een maandelijkse activiteit op de 34 

Posteleinkamer te organiseren. Er is geprobeerd af te wisselen tussen acties waarbij 35 
enkel iets te eten werd uitgedeeld en acties waarbij leden meer uitgenodigd werden 36 

om op de Posteleinkamer te komen en een praatje te maken. 37 
Op woensdag 7 november 2012 heeft de eerste open kamer plaatsgevonden. 38 

Het thema van de open kamer was ‘Pimp your salad’. Leden konden op de 39 
Posteleinkamer met verschillende ingrediënten hun eigen salade samenstellen. De 40 

open kamer stond in het teken van actieve ledenwerving en kennismaking met het 41 
bestuur. Om leden enthousiast te maken voor het actief lidmaatschap, hebben 42 

bestuursleden hier met leden over gesproken en was er voor leden de mogelijkheid 43 
zich in te schrijven voor de commissies. Daarnaast werd de actieve ledenfolder 44 

verspreid, zodat leden hier informatie uit konden halen over het actief lidmaatschap 45 
en de verschillende commissies. Er waren honderd leden aanwezig. 46 

De eerste maandelijkse activiteit heeft plaatsgevonden op donderdag 6 47 
december 2012. Het thema van deze maandelijkse activiteit was ‘Broodje knakworst’. 48 

Er zijn tweehonderd broodjes knakworst uitgedeeld. Aan het eind van de activiteit 49 
waren nog enkele broodjes knakworst over welke zijn uitgedeeld aan de docenten 50 
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van de opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. De 1 

maandelijkse activiteit vond eerder altijd tussen 12.00 en 14.00 uur plaats. Bij de 2 
open kamer werd ondervonden dat na 13.30 uur nog maar weinig leden 3 

langskwamen. Daarom werd besloten dat de toekomstige maandelijkse activiteiten 4 
plaats zouden vinden tussen 12.00 uur en 13.30 uur. 5 

Op woensdag 9 januari 2013 heeft de tweede maandelijkse activiteit 6 
plaatsgevonden met als thema´Taart´. De commissie had verschillende taarten 7 

gemaakt waarvan stukken werden uitgedeeld. Er zijn 108 stukken taart uitgedeeld. 8 
De derde maandelijkse activiteit heeft plaatsgevonden op donderdag 21 9 

februari 2013. Deze keer werden er tosti’s uitgedeeld. Er zijn 140 tosti’s uitgedeeld. 10 
De opkomst was hoger dan verwacht, waardoor een aantal leden geen tosti hebben 11 

kunnen krijgen. 12 
Op vrijdag 22 maart 2013 heeft de tweede open kamer plaatsgevonden. Het 13 

thema van deze open kamer was ´Chocoladefondue´. Deze open kamer stond 14 
tevens in het teken van bestuurswerving. Leden die geïnteresseerd waren in het 15 

bestuur, konden langskomen om hun vragen hierover te stellen. Daarnaast waren 16 
documenten met informatie over de verschillende bestuursfuncties aanwezig. Er zijn 17 

43 leden langs geweest op deze open kamer. Een mogelijke reden voor een lage 18 
opkomst was dat er enkel responsiecolleges voor studenten Pedagogische 19 

Wetenschappen en Onderwijskunde waren en een komende tentamenweek, 20 
waardoor maar weinig studenten op de universiteit aanwezig waren. In het vervolg 21 

zou beter gekeken kunnen worden wat voor soort colleges er precies zijn op de dag 22 
van de activiteit, zodat meer rekening gehouden kan worden met het aantal leden dat 23 

op de universiteit aanwezig is. Het doel van de open kamer is bereikt aangezien 24 
meerdere mensen langs zijn geweest om vragen te stellen over het bestuur. 25 

De vierde maandelijkse activiteit heeft plaatsgevonden op woensdag 17 april. 26 
Het thema van deze maandelijkse activiteit was: ‘Soep’. Er werden kopjes tomaten- 27 

en groentesoep uitgedeeld, daarnaast was er gezorgd voor croutons en 28 
soepstengels. Er zijn 92 kopjes soep uitgedeeld.  29 

Op donderdag 16 mei heeft de vijfde maandelijkse activiteit plaatsgevonden. 30 
Het thema was: ’Tapas’. De leden konden tapas komen eten op de Posteleinkamer. 31 

In totaal zijn 98 leden langs geweest. Opvallend aan deze activiteit was dat veel 32 
leden op de kamer bleven. Wellicht zou het een goede activiteit zijn voor een open 33 

kamer.  34 
De zesde maandelijkse activiteit vond plaats op donderdag 20 juni. Aangezien 35 

dit Postelein haar verjaardag is, was het thema van deze maandelijkse activiteit 36 
‘Cocktails & Cake’. De non-alcoholische cocktails werden verzorgd door K. Ernste 37 

van Mixperience Cocktails. Hij was erg enthousiast en kon leden goed informeren 38 
over de verschillende cocktails. Daarnaast waren de cocktails van erg goede 39 

kwaliteit. Er zijn 95 leden langsgekomen voor een non-alcoholische cocktail en een 40 
cakeje.  41 

 42 
4.3.3 Tentamenacties 43 

In oktober 2012 heeft de eerste tentamenactie plaatsgevonden. De eerste-44 

, tweede- en derdejaarsstudenten en de masterstudenten Pedagogische 45 
Wetenschappen en Onderwijskunde kregen twee, in folie verpakte, snoephartjes met 46 

een strikje eromheen. De slogan van deze tentamenactie was ‘Een hart onder de 47 
riem steken’. De reacties van leden waren erg positief. 48 

De tweede tentamenactie heeft plaatsgevonden in december 2012. De eerste- 49 
en tweedejaarsstudenten en de masterstudenten van Pedagogische Wetenschappen 50 



Jaarverslag 2012-2013    Studievereniging Postelein 
 

30 
 

en Onderwijskunde kregen gelukspoppetjes, voorzien van een kaartje met de slogan: 1 

: ‘Met dit poppetje van geluk, kan je tentamen niet meer stuk’. In januari 2013 vond 2 
deze tentamenactie plaats voor de derdejaarsstudenten Pedagogische 3 

Wetenschappen en Onderwijskunde. De reacties op deze actie waren erg positief. 4 
In maart 2013 werd heeft derde tentamenactie plaatsgevonden. Aan de 5 

eerste- en tweedejaars studenten Pedagogische Wetenschappen en 6 
Onderwijskunde werden zakjes oploskoffie uitgedeeld met daarbij op een kaartje met 7 

de slogan: ‘Voor na het tentamen in je kloffie, een lekker bakkie koffie’. De reacties 8 
waren over het algemeen positief, sommige studenten namen het niet aan, omdat zij 9 

geen koffie lustten. Er heeft geen tentamenactie plaatsgevonden voor de derdejaars- 10 
en masterstudenten aangezien zij geen tentamens hadden deze periode. De vierde 11 

tentamenactie heeft in mei en juni 2013 plaatsgevonden. De eerste- tweede- en 12 
derdejaarsstudenten Pedagogische Wetenschappen kregen snoepbieropeners met 13 

de slogan: ‘Hoe je tentamen ook is gelopen, trek achteraf lekker een biertje open’. De 14 
reacties op deze actie waren positief.  15 

 16 

4.3.4 Posteleintruien 17 

In december 2012 werden de leden in de gelegenheid gesteld een 18 
Posteleintrui te bestellen. De truien werden gesponsord door Café de Fuik, 19 

aangezien Café de Fuik meer sponsoring bood dan universiteitscafé Piecken. 20 
Hierdoor was de prijs van de trui voor de leden lager dan vorig bestuursjaar. De 21 

Posteleintrui was wederom in twee verschillende kleuren te bestellen. Net als vorig 22 
jaar was er de rode trui met witte opdruk en daarnaast kon voor een navy trui met 23 

eveneens een witte opdruk worden gekozen. In totaal zijn er 59 truien besteld, 24 
waarvan 12 rode en 47 navy truien. 25 

 26 
4.4 Acquisitiecommissie 27 

De acquisitiecommissie bestond dit bestuursjaar uit drie commissieleden 28 

inclusief de commissaris PR: 29 

- J. Salfischberger (bestuursverantwoordelijke) 30 

- L. Niënhuis (commissiehoofd) 31 

- M. Monteiro 32 
 33 

  De acquisitiecommissie werd dit bestuursjaar opgezet om het overzicht te 34 
houden over alle sponsoring van studievereniging Postelein. Het doel van de 35 

acquisitiecommissie is het werven van nieuwe sponsoring. Postelein kent twee 36 
soorten sponsoring, namelijk algemene sponsoring en specifieke sponsoring. 37 

Algemene sponsoring is de sponsoring die niet voor een specifiek vooraf opgesteld 38 
doel wordt binnengehaald, maar algemeen voor studievereniging Postelein. Het 39 

bestuur bepaalt waar dit geld aan besteed zal worden. Met specifieke sponsoring 40 
wordt de sponsoring bedoeld die wel voor een specifiek vooraf opgesteld doel wordt 41 

binnengehaald. Dit sponsorgeld wordt binnengehaald voor een specifieke activiteit 42 
die georganiseerd wordt door een commissie. Er is door de commissaris PR een 43 
beleid opgesteld om voor zowel het bestuur als voor commissieleden van de 44 

acquisitiecommissie duidelijkheid te creëren omtrent het doel en de aanpak van deze 45 
commissie.  46 

In de opstartfase van de acquisitiecommissie is voornamelijk gekeken naar de 47 
aanpak en het beleid van de commissie. Wat betreft de algemene sponsoring is 48 

vervolgens gekeken naar onderhandelingstechnieken en naar organisaties die 49 
benaderd konden worden. Het benaderen van organisaties bleek niet altijd even 50 
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makkelijk vanwege het ontbreken van goede contactgegevens. Daarnaast is gemerkt 1 

dat het belangrijk is gelijk met een goed plan aan te komen bij de organisatie, omdat 2 
dat de mogelijkheden tot het aangaan van een samenwerking vergroot.  3 

Wat betreft de specifieke sponsoring is de acquisitiecommissie bij 4 
verschillende commissies betrokken geweest om te ondersteunen bij het werven van 5 

sponsoring voor verschillende activiteiten. Samen met de PUB-commissie is gekeken 6 
naar de contracten voor het kerstdiner rouler en is gekeken welke kroegen benaderd 7 

konden worden voor de kroegentocht. In samenwerking met de skireiscommissie is 8 
voor de skireis sponsoring geregeld bij Café de Fuik. Samen met de 9 

studytripcommissie is er bij Café de Fuik sponsoring geregeld voor het Weekendje 10 
weg naar Berlijn. In samenwerking met de studiereiscommissie is sponsoring 11 

geregeld bij Café de Fuik voor de studiereis. Samen met de introductiecommissie is 12 
sponsoring geregeld voor de introductie en is gekeken welke kroegen benaderd 13 

konden worden voor de kroegentocht tijdens de introductie en in welke vorm deze 14 
kroegen eventueel konden bijdragen qua sponsoring.  15 

Naast het werven van sponsoring is door de acquisitiecommissie gewerkt aan 16 
verbetering van de sponsorfolder. Deze is inhoudelijk inmiddels verbeterd, maar 17 

moet nu alleen qua ontwerp nog aangepast worden zodat een nieuwe folder gedrukt 18 
kan worden. De sponsorfolder is in samenwerking met de nieuwe commissaris PR 19 

verder vormgegeven, zodat zij deze vanaf 1 oktober 2013 direct kan gebruiken.  20 
  Hoewel zowel het bestuur als de commissieleden ingespeeld moesten raken 21 

op dit nieuwe beleid, is vanuit verschillende commissies positief gereageerd op de 22 
ondersteuning door de acquisitiecommissie. Af en toe was te merken dat commissie 23 

niet direct in de gaten hadden wanneer zij de acquisitiecommissie dienden te 24 
benaderen. Wanneer dit beleid volgend bestuursjaar direct in gang wordt gezet, zal 25 

de acquisitiecommissie haar taken direct vanaf het begin van het bestuursjaar 26 
kunnen oppakken en zal ook vanaf het begin voor alle commissies duidelijk zijn 27 

wanneer zij contact dienen op te nemen met de acquisitiecommissie.  28 
 29 

4.5 Sponsoring 30 

Zoals aangegeven in het beleidsplan is gekozen op zoek te gaan naar een 31 
nieuwe stamkroeg. Besloten is daarom het contract met Absolute Zero niet te 32 

verlengen. Aangezien Absolute Zero hoofdsponsor was van studievereniging 33 
Postelein, moest tevens gezocht worden naar een nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe 34 

hoofdsponsor is Café de Fuik geworden. Naast het feit dat de Posteleinborrels bij 35 
Café de Fuik worden gehouden, bieden zij algemene sponsoring en specifieke 36 

sponsoring voor activiteiten zoals de Posteleinborrel, de skireis, het weekendje weg, 37 
de studiereis en de introductie. 38 

In oktober 2012 is het contract met stichting SOOS verlengd. Dit bestuursjaar 39 
heeft studievereniging Postelein wederom in alle vijf de uitgaven van de 40 

Posteleinpost en in het programmaboekje van de introductie een advertentie 41 
geplaatst van stichting SOOS. Daarnaast heeft het logo van stichting SOOS 42 

gedurende het hele bestuursjaar op de website van studievereniging Postelein 43 
gestaan. In ruil hiervoor heeft stichting SOOS sponsorgeld betaald. 44 

In november 2012 is een contract afgesloten met DressMe Clothing. In dit 45 
contract was vastgelegd dat leden van studievereniging Postelein 10% korting krijgen 46 

op de prijzen voor bedrukking en het borduren van kleding. Daarnaast ontving 47 
studievereniging Postelein een sponsorbedrag van DressMe Clothing In ruil hiervoor 48 

heeft studievereniging Postelein eenmalig een advertentie van DressMe Clothing 49 
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toegevoegd aan de nieuwsbrief en heeft het deze organisatie aanbevolen bij haar 1 

leden. 2 
Er is in november 2012 een contract afgesloten met bloemenwinkel De 3 

Vernieuwing. In dit contract is vastgelegd dat studievereniging Postelein korting 4 
kreeg indien zij gedurende het hele bestuursjaar de rozen voor de Propedeuse- en 5 

Bacheloruitreikingen bij De Vernieuwing bestelde.  6 
In december 2012 is een contract afgesloten met Zomerjobs.nl. In ruil voor 7 

sponsoring heeft studievereniging Postelein gedurende dit bestuursjaar een banner 8 
op de website geplaatst. 9 

In mei 2013 is een contract afgesloten met Stichting Wielewaal. In ruil voor 10 
sponsoring heeft studievereniging Postelein een bericht gewijd aan Stichting 11 

Wielewaal in de nieuwsbrief geplaatst en heeft zij een vacature van Stichting 12 
Wielewaal op de website van Postelein geplaatst.  13 

            14 
4.6 Propedeuse-, Bachelor en Masteruitreikingen 15 

Net als de afgelopen jaren is studievereniging Postelein aanwezig geweest 16 

tijdens de Propedeuse- en Bacheloruitreikingen van de studie Pedagogische 17 
Wetenschappen en Onderwijskunde om leden te feliciteren met het behalen van hun 18 

diploma. Op woensdag 26 september 2012 heeft de Propedeuse-uitreiking 19 
plaatsgevonden. Tijdens deze uitreiking zijn 110 rozen uitgedeeld met daaraan een 20 

kaartje ter felicitatie. Op donderdag 25 oktober heeft de Bachelor-uitreiking 21 
plaatsgevonden. Tijdens deze uitreiking zijn 150 rozen uitgedeeld met daaraan 22 

een kaartje. De masterstudenten hebben, na het behalen van hun masterdiploma, 23 
een kaart ontvangen met hierop de felicitaties namens Postelein. Op donderdag 27 24 

juni heeft gecombineerd de Propedeuse- en Bachelor-uitreiking plaatsgevonden. 25 
Tijdens deze uitreiking zijn veertig rozen uitgedeeld met daaraan een kaartje ter 26 

felicitatie.  27 
  28 
4.7 Folders 29 

In oktober 2012 is de folder met informatie over het actief lidmaatschap bij 30 
Postelein aangepast. In juli 2013 is de algemene informatiefolder van Postelein 31 

aangepast. Er is een nieuw ontwerp gemaakt en hiervan zijn 500 exemplaren 32 
gedrukt. De algemene folder is verstuurd in de informatiepakketten aan de 33 

deelnemers van de introductie en staat op de balie op de Posteleinkamer. Daarnaast 34 
kan deze folder worden uitgedeeld tijdens voorlichtingen- en meeloopdagen.  35 
        36 
4.8 Kerstkaarten 37 

In december 2012 is de kerstkaart gemaakt. Wegens tijdgebrek en ziekte, is 38 

dit uitbesteed aan de voorzitter. In het beleidsplan is aangegeven dat de kerstkaart 39 
geprint zou worden op stevig papier. Na het printen van een aantal kerstkaarten, 40 

bleek dat de kwaliteit van de afdruk steeds slechter werd. Besloten is om de goed 41 
geprinte kerstkaarten per post te versturen naar actieve leden, sponsoren en 42 

zusterverenigingen. De niet-actieve leden en overige relaties binnen de universiteit 43 
hebben de kerstkaart per mail ontvangen. 44 

 45 
 46 

 47 
 48 

 49 
 50 

http://zomerjobs.nl/
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5. Commissaris Formeel 1 

 2 
5.1 PiP-commissie 3 

De PWO in Praktijkcommissie (PiP-commissie) bestond dit jaar uit zes leden, 4 
inclusief commissaris formeel: 5 

- L. van den Heuvel (bestuursverantwoordelijke) 6 

- S. Lexmond (commissiehoofd) 7 

- F. van den Eerenbeemt 8 

- T. Horstman 9 

- L. Nienhuis 10 

- A. van Knegsel 11 
 12 

De PiP-commissie heeft zich het afgelopen bestuursjaar bezig gehouden met 13 
het organiseren van ervaringsverhalen, excursies en workshops.  14 

 15 
5.1.1 Ervaringsverhalen 16 

Er zijn afgelopen bestuursjaar vier ervaringsverhalen georganiseerd, waarvan 17 

drie hebben plaatsgevonden. Bijna alle ervaringsverhalen werden gegeven van 18 
12.45 tot 13.30 uur, met uitzondering van het ervaringsverhaal over het Münchausen 19 

by Proxy syndroom. Deze vond, in verband met de duur van het verhaal en rekening 20 
houdend met colleges, plaats van 11.00 tot 13.00 uur.  21 

 Op 9 oktober 2012 heeft een ervaringsdeskundige verteld over 22 
zelfbeschadiging. Zij vertelde over haar eigen ervaringen met zelfbeschadiging en 23 

welke hulp zij hiervoor heeft gehad. Hierbij waren 62 aanwezigen, waarvan 56 leden 24 
en 6 niet-leden. Bij deze lezing werd de aanwezigen thee aangeboden. Het verhaal 25 

werd door de aanwezigen als indrukwekkend ervaren en zowel de commissie als het 26 
bestuur heeft veel positieve reacties vernomen.  27 

 Op 25 februari 2013 is een ervaringsverhaal verteld door een man met 28 
stemmen in zijn hoofd. Hij vertelde over hoe hij omgaat met de stemmen in zijn 29 

hoofd. Hierbij waren 25 leden aanwezig. Er waren geen niet-leden aanwezig. Bij 30 
deze lezing werd geen thee aangeboden, daar de commissaris formeel niet bijtijds 31 

aanwezig kon zijn om dit te regelen en commissieleden nog niet op de hoogte waren 32 
van de procedure. Het ervaringsverhaal werd door de aanwezigen als bijzonder 33 

ervaren, vanwege het onderwerp en de spreker.  34 
 Op 1 maart 2013 zou een lezing door de Nederlandse Vereniging van 35 

pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) plaatsvinden. Hier zou informatie gegeven 36 
worden over de registraties die je als orthopedagoog kunt halen. Met L. van der 37 

Linden, contactpersoon van de NVO, was afgesproken dat de lezing door zou gaan 38 
wanneer er minimaal veertig aanmeldingen waren. Er waren slechts 26 39 

aanmeldingen, waardoor de lezing is afgelast. 40 
 Op 4 juni 2013 is een ervaringsverhaal over het Münchausen by Proxy 41 

syndroom verteld. Een slachtoffer vertelde over haar ervaringen met het syndroom. 42 
Er waren 27 leden aanwezig en 2 niet-leden. Bij deze lezing werd geen thee 43 

aangeboden, omdat de commissaris formeel op studiereis was. Het ervaringsverhaal 44 
werd door aanwezigen als interessant en nuttig ervaren, omdat binnen de studie 45 

Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde weinig aandacht voor dit 46 
syndroom is.  47 

 Voor de ervaringsverhalen zijn, in tegenstelling tot wat in het beleidsplan staat, 48 
grotendeels grote zalen gebruikt. Dit vanwege de animo vooraf aan de activiteit, 49 

waardoor de drukte opgevangen moest worden. Daarnaast kon op deze manier 50 
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voorkomen worden dat het lokaal te klein was en aanwezigen geen zitplaats meer 1 

zouden hebben.  2 
Zoals beschreven is niet bij alle ervaringsverhalen thee en koekjes 3 

aangeboden, omdat de commissaris formeel niet (bijtijds) aanwezig was en de 4 
commissie niet op de hoogte was van de procedure. Voor volgend jaar wordt 5 

geadviseerd deze taak bij de commissieleden te leggen, omdat afgelopen jaar 6 
gebleken is dat de commissaris formeel niet altijd in staat was dit te regelen.  7 

Waar mogelijk zijn docenten, die vooraf aan de activiteit college gaven, 8 
benaderd met de vraag of zij een sheet over het ervaringsverhaal wilden laten zien. 9 

Vaak was het echter zo dat er geen college plaatsvond voorafgaand aan de activiteit, 10 
waardoor een dergelijke laatste promotiemogelijkheid niet kon plaatsvinden.  11 

 12 
5.1.2 Excursies 13 

Afgelopen bestuursjaar heeft de PiP-commissie zes excursies georganiseerd, 14 

waarvan vijf hebben plaatsgevonden.  15 
 Op 2 oktober 2012 heeft de excursie naar Oosterpoort plaatsgevonden. 16 

Oosterpoort is een instelling die jeugdigen en gezinnen helpt die problemen hebben 17 
met opgroeien en opvoeden. Hier kregen de deelnemers een rondleiding en werd 18 

verteld hoe de instelling in elkaar zit. Er waren 23 deelnemers aanwezig die positief 19 
gestemd waren over de activiteit.  20 

 Op 7 november 2012 heeft een excursie naar De Winckelsteegh 21 
plaatsgevonden. Deze instelling ondersteunt jongeren en volwassenen met 22 

complexe zorgvragen door hulp te bieden op het gebied van wonen, werken, leren, 23 
dagbesteding en vrije tijd. De deelnemers kregen hier een voorlichting over hoe de 24 

instelling te werk gaat. Door een heersend virus op de afdeling kon helaas geen 25 
rondleiding plaatsvinden. Bij deze excursie waren 23 deelnemers aanwezig. De 26 

deelnemers gaven aan het jammer te vinden dat zij geen rondleiding kregen, omdat 27 
hierdoor geen goed beeld gevormd kon worden van de werkzaamheden binnen de 28 

instelling. Ondanks dat vonden zij de excursie wel interessant.  29 
 Op 28 november 2012 zou een excursie naar De Hunnerberg plaatsvinden. 30 

De Hunnerberg is een justitiële jeugdinrichting voor jongeren die wegens 31 
strafrechtelijke bepalingen zijn opgenomen. Er waren twintig plekken voor deze 32 

excursie, maar er waren meer aanmeldingen. De excursie was erg in trek. Op 33 
initiatief van De Hunnerberg is deze excursie echter afgelast. Zij waren het niet eens 34 

met de manier van promoten via Facebook en de website van Postelein, omdat dit 35 
voor iedereen te zien was en zij bang waren voor Project X-taferelen bij de poort van 36 

de Hunnerberg. In eerste instantie moest Postelein alleen het evenement van 37 
Facebook en de website halen, wat direct gedaan is. Vervolgens hebben zij 38 

onderwijsdirectrice A. Bosman ingelicht. Daarop volgde een mail van de Hunnerberg 39 
dat de excursie niet door zou gaan. In januari heeft een gesprek plaatsgevonden met 40 

de directeur van de Hunnerberg, samen met A. Bosman, om de kant van het verhaal 41 
vanuit Postelein toe te lichten. Hieruit kwam vanuit De Hunnerberg hetzelfde naar 42 

voren wat betreft hun opmerkingen betreffende de manier van promotie. Als gevolg 43 
hiervan is met de PiP-commissie de afspraak gemaakt dat instellingen op de hoogte 44 

worden gebracht van onze manier van promoten, zodat hen de mogelijkheid wordt 45 
geboden aan te geven of zij het daarmee eens zijn. Begin maart ontvingen het 46 

bestuur via A. Bosman het bericht dat tien studenten intern geselecteerd mochten 47 
worden voor een open dag bij De Hunnerberg op 20 april. Hiervoor zijn de 48 

oorspronkelijke deelnemers benaderd met de vraag of zij erheen wilden. Dit werd 49 
door de betreffende deelnemers zeer positief ontvangen. Uit deze reacties is een 50 



Jaarverslag 2012-2013    Studievereniging Postelein 
 

35 
 

selectie van tien studenten gemaakt door middel van loting. Zij hebben de open dag 1 

bijgewoond en hebben op deze manier toch nog een beeld kunnen krijgen van de 2 
werkzaamheden binnen deze instelling. Omtrent deze excursie is meegegeven aan 3 

het nieuwe bestuur dat, indien zij studenten de mogelijkheid willen bieden naar deze 4 
instelling te gaan, zij dit in samenwerking met het onderwijsinstituut moeten doen. Dit 5 

vanwege het feit dat De Hunnerberg geen excursies meer aan zal bieden voor 6 
studieverenigingen, tenzij dit in het kader van onderwijs, dat op dat moment gegeven 7 

wordt, plaatsvindt.  8 
 Op 16 januari 2013 heeft een excursie naar het muZIEum plaatsgevonden. 9 

Het muZIEum is een ervaringsmuseum in Nijmegen over zien en niet zien. Er waren 10 
vijftien deelnemers die in kleine groepjes begeleid werden door een gids met een 11 

ernstige visuele beperking. De deelnemers waren erg positief over deze excursie en 12 
vonden het een bijzondere ervaring.  13 

 Op 15 maart 2013 heeft de excursie naar Paardenwijs plaatsgevonden. Dit is 14 
een praktijk die hulpverlening biedt aan volwassenen en kinderen met behulp van 15 

equitherapie en begeleiding. Hierbij worden paarden voor therapeutische doeleinden 16 
ingezet. Tijdens de excursie kregen de deelnemers meer informatie over wat 17 

equitherapie inhoudt. Bij deze excursie was één lid aanwezig. Het lid heeft 18 
aangegeven dat zij het interessant en leuk vond om een kijkje te nemen bij deze 19 

specifieke vorm van begeleiding. Gekozen is om deze excursie door te laten gaan, 20 
omdat verschillende eerdere activiteiten ook al afgeblazen waren. 21 

 Op 18 september 2013 vindt de excursie naar Jeugddorp De Glind plaats. Hier 22 
nemen zeventien leden aan deel. Jeugddorp De Glind heeft twintig gezinshuizen 23 

waarin opvang wordt geboden aan jeugdigen in de leeftijd van nul tot en met achttien 24 
jaar, die om diverse redenen niet langer thuis kunnen wonen en voor langere of 25 

kortere tijd aangewezen zijn op professionele opvang in gezinsverband. De 26 
deelnemers krijgen uitleg over wat het Jeugddorp inhoudt en welke vormen van zorg 27 

hier geboden worden. Daarnaast zullen zij in twee groepen een gezinshuis bezoeken 28 
waar pleegouders kinderen in hun gezin hebben opgenomen en voor hen zorgen. 29 

 De zeven excursies die, overeenkomstig met het beleidsplan, georganiseerd 30 
zouden worden, zijn niet behaald. Dit heeft te maken met de moeilijkheden die bij het 31 

organiseren van de excursies kwamen kijken. Zo bleek het bij veel instellingen waar 32 
de commissie graag een excursie naar wilde organiseren niet mogelijk of niet 33 

wenselijk te zijn een groep studenten langs te laten komen. Hierdoor liep de 34 
commissie op een gegeven moment achter op de planning die van tevoren gemaakt 35 

was. Door andere activiteiten in de jaarplanning was het niet mogelijk deze 36 
achterstand in te halen, omdat dit zou betekenen dat een extra activiteit gepland zou 37 

moeten worden. Voor volgend jaar wordt geadviseerd een gelijke hoeveelheid 38 
excursies als doel te stellen, maar wel eerder te beginnen met het zoeken naar 39 

geschikte activiteiten. Daarnaast wordt de tip meegegeven een tweede optie te 40 
bedenken, voor het geval dat het organiseren van de eerste optie niet lukt.  41 

  42 
5.1.3 Workshops 43 

Afgelopen bestuursjaar hebben drie workshops plaatsgevonden.  44 

 Op 8 januari 2013 heeft oud-studente E. Nizet een workshop gebarentaal 45 
gegeven. Hierbij werd het alfabet en enkele korte zinnen aangeleerd in gebarentaal. 46 

De deelnemers waren enthousiast over de manier waarop de workshop werd 47 
aangeboden en de inhoud ervan. Er waren 21 deelnemers aanwezig. 48 

 Op 5 april 2013 heeft een workshop ‘Effectief studeren’ plaatsgevonden. 49 
Tijdens de workshop werden enkele manieren geïntroduceerd waarop men het 50 
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studeerproces kan bevorderen. Sommige deelnemers vonden de informatie erg 1 

nuttig, anderen gaven aan dat het voor hen minder nuttig was. Dit vanwege het feit 2 
dat zij veelal bekend waren met de aangeboden technieken. Er waren twaalf 3 

deelnemers aanwezig. 4 
 Op 12 juni 2013 heeft een workshop Mindfulness plaatsgevonden. Bij deze 5 

workshop werden de deelnemers bekend gemaakt met mindfulness en hoe je dit 6 
kunt toepassen op je eigen leven. Niet alle deelnemers waren enthousiast over de 7 

workshop. Enkelen noemden het ‘zweverig’ en zouden het zelf niet snel toepassen. 8 
Anderen waren wel enthousiast en vonden het interessant en nuttig. Er waren tien 9 

deelnemers aanwezig. 10 
 11 

5.1.4 Samenwerkingsverbanden met externen 12 

Afgelopen bestuursjaar zijn drie activiteiten in samenwerking met andere 13 
verenigingen georganiseerd. 14 

Op 24 april 2013 heeft de ‘Je zal het maar hebben’-dag plaatsgevonden. 15 
Mede geïnspireerd door het BNN-programma ‘Je zal het maar hebben’ is deze dag 16 

georganiseerd door Postelein in samenwerking met studievereniging SPiN van 17 
Psychologie en koepelvereniging CHECK voor charitatieve en culturele verenigingen. 18 

Centraal tijdens deze dag stond het leven als student met een functiebeperking. In 19 
de middag vond een symposium plaats waar een medewerker van het 20 

Maatjesproject, iemand met spasme en een studente met Obsessive Compulsive 21 
Disorder aan het woord kwamen. Bij het symposium waren vijftien personen 22 

aanwezig. Dit waren leden en betrokkenen van alle organiserende verenigingen. In 23 
de avond werd een lezing gegeven door iemand met schizofrenie. Hierbij waren 24 

dertig personen aanwezig. Het is niet bekend hoeveel leden van Postelein aanwezig 25 
waren. 26 

 De samenwerking met SPiN en CHECK verliep goed. Er werd regelmatig 27 
vergaderd. De opkomst viel, vooral bij het symposium, erg tegen. Mocht een 28 

dergelijke dag nogmaals georganiseerd worden, is een tijdige en opvallende 29 
promotie aan te raden. Dit laatste is niet gelukt, omdat de poster en de tekst ter 30 

promotie niet op tijd af waren.  31 
 Op 13 mei 2013 heeft het debat ‘Waarom wil ik dit? Over intrinsieke en 32 

extrinsieke motivatie van studenten’ plaatsgevonden. Dit debat werd georganiseerd 33 
in samenwerking met studentenvakbond AKKU, studievereniging SPiN van 34 

Psychologie en de Landelijke Studentenvakbond. Het debat speelde zich af in een 35 
collegezaal en bestond uit een openingscolumn, een discussiepanel en enige 36 

interactie met de aanwezige studenten. De presentatie werd gedaan door twee 37 
studenten van studentenvakbond AKKU. Voorafgaand aan en na het debat werden 38 

koffie, thee en koekjes beschikbaar gesteld. Er waren 43 aanwezigen, die actief 39 
deelnamen aan het debat. De reacties waren positief, maar er waren weinig 40 

Posteleinleden aanwezig.  De samenwerking met AKKU en SPiN verliep eveneens 41 
goed. Het kostte echter veel moeite een geschikte datum te vinden die in de planning 42 

van alle drie de verenigingen paste. Mocht volgend bestuursjaar wederom een debat 43 
georganiseerd worden, is het belangrijk op tijd te beginnen met de planning en 44 

organisatie van de activiteit. Daarnaast moet gekeken worden of het voor Postelein 45 
wel interessant is een dergelijke activiteit wederom te organiseren, daar afgelopen 46 

jaar weinig Posteleinleden aanwezig waren.  47 
 Op 27 mei 2013 zou een lezing plaatsvinden door een Kamerlid van de PvdA 48 

over drugs. Deze lezing werd georganiseerd in samenwerking met studievereniging 49 
Den Geitenwollen Soc van Sociologie en studievereniging Umoja van Culturele 50 
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Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Deze activiteit werd wegens persoonlijke 1 

omstandigheden van de spreker afgelast.  2 
 3 
5.2 Voorlichtingen- en meeloopdagencommissie 4 

De voorlichtingen- en meeloopdagencommissie bestond dit bestuursjaar uit dertien 5 
leden, inclusief commissaris formeel:  6 

- L. van den Heuvel (bestuursverantwoordelijke) 7 

- E. Herrings (commissiehoofd) 8 

- E. Mulder (commissiehoofd) 9 

- A. Janssen 10 

- S. Lexmond 11 

- N. van Dommelen 12 

- T. Evora 13 

- E. Sommers 14 

- M. van der Made 15 

- D. van Heumen 16 

- C. Krupers 17 

- D. Peeters 18 

- M. Kuntzelaers 19 
 20 

De voorlichtingen- en meeloopdagencommissie heeft zich afgelopen 21 
bestuursjaar bezig gehouden met het geven van voorlichtingen op middelbare 22 

scholen, het begeleiden van meeloopdagen, de Nijmeegse Tweedaagse, twee 23 
bachelorvoorlichtingsdagen en het organiseren van de ouderdag. Er is bij deze 24 

commissie gekozen voor twee commissiehoofden, omdat E. Mulder drie maanden in 25 
het buitenland zou verblijven en E. Herrings het op deze manier voor haar op kon 26 

vangen.  27 
 28 

5.2.1 Voorlichtingen 29 

De aanvragen voor voorlichtingen kwamen via Dienst Studentenzaken bij de 30 

commissaris formeel, die ze doorspeelde naar de commissiehoofden. In totaal zijn er 31 
twaalf voorlichtingen gegeven. Hiervan zijn elf voorlichtingen door commissieleden 32 

gegeven en één door M. Heijmans. Dit vanwege het feit dat deze voorlichting begin 33 
oktober plaatsvond en op dit moment nog geen nieuwe commissie gevormd was. 34 
Wanneer een voorlichting had plaatsgevonden, werd deze in de eerstvolgende 35 

vergadering geëvalueerd. Dit om eventuele problemen te bespreken en een 36 
volgende keer te kunnen voorkomen. De voorlichtingen werden gegeven door twee 37 

commissieleden, aan de hand van een powerpointpresentatie. 38 
De volgende voorlichtingen hebben het afgelopen bestuursjaar 39 

plaatsgevonden: 40 

- 4 oktober: Jan Tinbergen College te Roosendaal 41 

- 29 oktober: ROC Graafschap College te Doetinchem 42 

- 2 november: Mencia de Mendoza Lyceum te Breda 43 

- 8 november: Blariacum College te Venlo 44 

- 22 november: Geldergroep te Apeldoorn 45 

- 26 november: Graaf Huyn College te Geleen 46 

- 29 november: Mgr. Frenckencollege te Oosterhout 47 

- 2 december: Rythovius College te Eersel 48 

- 28 januari: Raayland College te Venray 49 



Jaarverslag 2012-2013    Studievereniging Postelein 
 

38 
 

- 29 januari: Decanenkring op de HAN te Nijmegen 1 

- 6 februari: Sint-Janslyceum te Den Bosch 2 

- 7 februari: Decanenkring Eindhoven 3 

 4 
5.2.2 Meeloopdagen 5 

De commissie heeft dit bestuursjaar tevens meeloopdagen voor aankomend 6 
studenten verzorgd. Eveneens is er dit jaar voor gekozen dat scholieren alleen 7 

meedoen aan een meeloopdag wanneer zij reeds hebben deelgenomen aan een 8 
andere voorlichtingsactiviteit bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen en 9 

Onderwijskunde (PWO) aan de Radboud Universiteit. De reden hiervoor is dat de 10 
aanmeldingen anders veel te hard liepen en het op deze manier beter bij te houden 11 

was. De meeloopdagen zijn verdeeld in een ochtend- en middagdeel die beide door 12 
twee commissieleden werden begeleid. Het reguliere (PWO-) programma bestond uit 13 

een welkomstpraatje, een helft van een college, een rondleiding, een lunch in de 14 
Refter op kosten van Postelein, een werkgroep beroepsvaardigheden gegeven door 15 

M. Heijmans en een drankje in het CultuurCafé op kosten van Postelein. De groepen 16 
bestonden gemiddeld uit tien tot vijftien meelopers. Dit was groot genoeg, omdat op 17 

deze manier genoeg ruimte was voor vragen en persoonlijke aandacht. De 18 
commissie heeft dit jaar negen reguliere meeloopdagen begeleid. Over het algemeen 19 

waren de deelnemers van de meeloopdagen enthousiast over de opzet en de 20 
invulling van de meeloopdag. Zij hebben het als nuttig en interessant ervaren. Een 21 

enkele keer vonden zij een college niet interessant, omdat het geen 22 
eerstejaarscollege was. Dit kon echter niet voorkomen worden in verband met de 23 

roosters en het programma.  24 
 Ook dit jaar hebben meeloopdagen voor de Academische Lerarenopleiding 25 

Primair Onderwijs (ALPO) plaatsgevonden. Deze werden in samenwerking met de 26 
Pabo georganiseerd. De meeloopdagen bestonden uit een voorlichtingspraatje, twee 27 

proeflessen van de Pabo, een lunch op de HAN, een rondleiding over de campus 28 
van de RU, een helft van een college van Pedagogische Wetenschappen en 29 

Onderwijskunde en een drankje in het CultuurCafé op de RU. De aanmeldingen voor 30 
de meeloopdagen komen sinds dit jaar alleen via de RU binnen, niet meer via de 31 

HAN, om het overzicht te kunnen houden over het aantal aanmeldingen. Er hebben 32 
afgelopen jaar drie ALPO-meeloopdagen plaatsgevonden. De ALPO-meeloopdagen 33 

werden tevens als nuttig ervaren. Een kanttekening vanuit de commissie was dat de 34 
groepen erg groot waren (gemiddeld veertig studenten), waardoor weinig ruimte was 35 

voor persoonlijke aandacht. Het nieuwe bestuur zal dit overleggen met M. Kalwij, de 36 
contactpersoon van de ALPO.  37 

  38 
5.2.3 Ouderdag 39 

Vrijdag 24 mei 2013 heeft de Ouderdag plaatsgevonden. Deze dag werd dit 40 

jaar wederom georganiseerd in samenwerking met het onderwijsinstituut. Het 41 
programma begon om 12.45 uur met een welkomstwoord van de directeur van het 42 

onderwijsinstituut, A. Bosman, en de voorzitter van studievereniging Postelein, M. 43 
Mostard. Daarop volgden een lunch in de Zijzaal van De Refter en twee gastcolleges 44 

die gegeven werden door E. Rommes en T. Kleemans. Na een rondleiding over de 45 
campus werd het programma om 16.30 uur afgesloten met een borrel in het 46 

CultuurCafé. De Ouderdag was bedoeld voor alle eerstejaars studenten 47 
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde en ALPO.  48 

 Er waren 36 deelnemers. De dag verliep erg goed en achteraf ontving de 49 
commissie veel positieve reacties van ouders en studenten. Voor volgend jaar wordt 50 
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geadviseerd de ouderdag voor alle jaarlagen te organiseren. De reden hiervoor is dat 1 

er in het programma ruimte is voor meer aanmeldingen en de aanmeldingen van 2 
alleen ouders van eerstejaarsstudenten summier waren.  3 

 4 
5.3 Studytripcommissie 5 

De studytripcommissie bestond dit jaar uit zeven leden, inclusief commissaris 6 

formeel: 7 

- L. van den Heuvel (bestuursverantwoordelijke) 8 

- L. Pape (commissiehoofd) 9 

- K. Huis in ’t Veld (commissiepenningmeester) 10 

- S. van der Heijden 11 

- A. Janssen 12 

- M. Keizers 13 

- M. Weijermars 14 
 15 

Het weekendje weg naar Berlijn heeft plaatsgevonden op vrijdag 1, zaterdag 2 16 

en zondag 3 maart 2013. De inschrijvingen voor het weekendje weg verliepen via 17 
Blackboard. Hiervoor is gekozen, omdat leden op deze manier direct zien of ze mee 18 

kunnen en zich eventueel weer uit kunnen schrijven wanneer bijvoorbeeld 19 
vrienden/vriendinnen niet in de groep zitten. Eind december 2012 startte de 20 

promotie. De promotie startte vrij vroeg, omdat de eerste- en tweedejaars de hele 21 
maand januari geen college hadden. De inschrijving opende 31 januari 2013. In 22 

totaal waren er 36 inschrijvingen voor het weekendje weg naar Berlijn, inclusief 23 
commissie en bestuur.  24 

De informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden op dinsdag 19 februari 2013 in Café 25 
de Fuik. Hierbij waren dertig leden aanwezig. Tijdens deze avond werd het 26 

programma van het weekend door middel van een Prezipresentatie doorlopen. 27 
Daarnaast werd in groepjes een quiz gedaan over Berlijn met allerlei opdrachten, 28 

zoals Duitse liedjes raden en zinnen vertalen. Het was een gezellige bijeenkomst 29 
waarbij de deelnemers elkaar op een leuke manier hebben leren kennen.  30 

Op vrijdag 1 maart vertrok de bus om 06.00 uur richting Berlijn. In de middag 31 
werd een bezoek gebracht aan de Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin 32 

(KHSB). Hier vertelden enkele docenten iets over het onderwijs en de pedagogiek in 33 
Duitsland. Ook kwamen studenten aan het woord die iets vertelden over hun 34 

ervaringen met de opleiding. Daarnaast werd een rondleiding gegeven door het 35 
gebouw. Deze activiteit werd als erg interessant ervaren. Na het bezoek aan de 36 

hogeschool vertrokken we naar het Sunflower Hostel, waar het inchecken goed 37 
verliep en iedereen even kon uitrusten en zich kon opfrissen. In de avond hebben 38 

alle deelnemers gezamenlijk gegeten. De rest van de avond konden de deelnemers 39 
naar eigen invulling doorbrengen.  40 

Zaterdag 2 maart vond een stadswandeling plaats die door twee 41 
commissieleden zelf in elkaar was gezet. In deze wandeling zat een spelelement 42 

waarbij de deelnemers een lijstje met opdrachten hadden waar ze foto’s van moesten 43 
maken. De deelnemers waren enthousiast over de stadwandeling in combinatie met 44 

het spel. Het groepje dat de beste foto’s had gemaakt, won een prijs die zij tijdens de 45 
terugreis ontvingen. In de middag hadden de deelnemers vrije tijd. Aan het eind van 46 

de middag werd een bezoek gebracht aan het Unterwelten Museum. Dit is een 47 
ondergrondse bunker onder een metrostation waar de deelnemers een rondleiding 48 

door kregen. Dit werd als interessant ervaren. ’s Avonds stond er een kroegentocht 49 
gepland, maar er waren weinig leuke kroegen in de buurt van het hostel. Daarom 50 
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hebben we ervoor gekozen naar club Matrix te gaan. Deze avond werd door de 1 

deelnemers als zeer leuk ervaren.  2 
Op zondag 3 maart is ’s ochtends de East Side Gallery bezichtigd. Hier staat 3 

een lang stuk van de Berlijnse muur waar door verschillende kunstenaars 4 
schilderingen op zijn gemaakt. Daarna is een bezoek gebracht aan het Tränenpalast. 5 

Dit is een tentoonstelling in een oud treinstation waar de mensen tijdens de Koude 6 
Oorlog van Oost- naar West-Berlijn gingen. Hierna hadden de deelnemers vrije tijd, 7 

waarna ze aan het eind van de middag moesten verzamelen voor vertrek richting 8 
Nederland. In de nacht van zondag op maandag kwamen we weer aan in Nijmegen.  9 

Zowel de heen- als de terugreis met de bus verliep goed en de buschauffeur 10 
was op de afgesproken tijden aanwezig. Enkele dagen na het weekendje weg 11 

ontving het bestuur een factuur van de busmaatschappij betreffende 12 
overnachtingskosten van de buschauffeur in een hotel, terwijl de buschauffeur in 13 

hetzelfde hostel als de deelnemers sliep. In verband met geluidsoverlast is de 14 
buschauffeur na de eerste nacht op eigen initiatief en zonder overleg met de 15 

commissie naar een nabij liggend hotel vertrokken. Na enkele telefoontjes van de 16 
penningmeester met de busmaatschappij, waarin de onvrede van het bestuur over 17 

de handelwijze van de buschauffeur is geuit, is besloten de factuur te betalen, omdat 18 
zij wel in hun recht stonden.   19 

 Op donderdag 25 april 2013 heeft de reüniebijeenkomst plaatsgevonden in 20 
Café de Fuik. Hierbij waren 25 deelnemers aanwezig. Tijdens de bijeenkomst is een 21 

vergelijkbaar spel gespeeld als tijdens de informatiebijeenkomst waarmee de kennis 22 
over Berlijn en de Duitse taal op een leuke manier werd getest. Aansluitend vond 23 

eveneens in Café de Fuik een open Posteleinfeest plaats met als thema ‘Spring 24 
Break’. Tijdens het feest heerste een gezellige drukte. 25 

 26 
5.4 Praktijkavond: Blik op het werkveld 27 

De praktijkavond werd georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse 28 

Vereniging voor pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Van tevoren was de 29 
afspraak met L. van der Linden gemaakt dat de praktijkavond door zou gaan bij 30 

twintig aanmeldingen. De praktijkavond zou plaatsvinden op maandag 11 maart 31 
2013. Uiteindelijk waren er 11 aanmeldingen, waardoor de praktijkavond niet door is 32 

gegaan. Het was niet duidelijk waarom er zo weinig aanmeldingen waren. Er waren 33 
geen tentamens of andere activiteiten die ervoor hadden kunnen zorgen dat mensen 34 

zich niet zouden aanmelden.  35 
 In september vindt een gesprek plaats tussen de huidige commissaris formeel 36 

en haar opvolger met L. van der Linden en eventueel studieadviseur S. van Helden 37 
om te bespreken hoe de activiteiten van de NVO aangepakt kunnen worden, zodat 38 

leden wel komen. De uitkomst hiervan wordt meegegeven aan het nieuwe bestuur.  39 
 40 
5.5 Bijlessen statistiekvakken 41 

 Aan het begin van het jaar heeft de commissaris formeel een e-mail gestuurd 42 
naar alle statistiekdocenten met de vraag of zij tips hadden voor het geven van 43 

bijlessen. Dit om de bijlesgevers te ondersteunen en een idee te geven hoe ze het 44 
geven van bijles kunnen aanpakken. Hier kwam uit dat studenten eerst zelf alle stof 45 

door moeten nemen en herhalen, zodat zij weten wat de inhoud ervan is. Vervolgens 46 
kunnen in de bijlessen de oefenopgaven samen gemaakt en doorgenomen worden. 47 

Daarnaast is het goed als de student aan anderen uitlegt wat bepaalde begrippen en 48 
tabellen inhouden. Tot slot was de tip dat gezocht moet worden naar de ‘zone van de 49 

naaste ontwikkeling’, wat wil zeggen dat voortdurend gezocht moet worden naar de 50 
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grens tussen wel en geen instructie. Deze tips heeft de commissaris formeel 1 

meegegeven aan de bijlesgevers.  2 
 In oktober is begonnen met het promoten voor het geven en krijgen van bijles 3 

door middel van posters, de website, de nieuwsbrief en een sheet in de 4 
activiteitensheets. Dit jaar zijn er elf aanvragen gedaan voor het krijgen van bijles, 5 

waarvan vier voor psychometrie, één voor wiskunde voor de statistiek, twee voor 6 
toetsende statistiek en twee voor beschrijvende statistiek. Al deze aanvragen zijn 7 

verwerkt en afgehandeld of lopen nog. In totaal hebben zeven leden de bijlessen 8 
gegeven.  9 

 Afgelopen jaar waren er genoeg begeleiders voor het aantal aanvragen. 10 
Mochten de aanvragen oplopen, is het goed om meer begeleiders te werven om de 11 

aanvragen zo goed mogelijk te kunnen verdelen. De evaluatie met betrekking tot de 12 
bijlessen wordt in september uitgevoerd en zal worden meegegeven aan het nieuwe 13 

bestuur.  14 
 15 
5.6 Sollicitatietraining 16 

Op dinsdag 5 en dinsdag 19 februari heeft de sollicitatietraining 17 
plaatsgevonden. Deze werd gegeven door B. Ligthart van Dienst Studentenzaken. 18 

Voor deze training zou in eerste instantie een uurtarief gerekend worden, maar na 19 
overleg van B. Ligthart met haar leidinggevende is besloten dat het dit jaar nog gratis 20 

zou zijn en ze vanaf volgend jaar een uurtarief rekenen, daar een dergelijk bedrag dit 21 
jaar niet inbegroot was. Het contact met Dienst Studentenzaken verliep soepel en de 22 

organisatie was na één afspraak en enkele mails rond. De inschrijving voor de 23 
sollicitatietraining verliep via de mail. In totaal waren bij beide bijeenkomsten 22 24 

deelnemers aanwezig.  25 
 De training bestond uit twee bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst werd 26 

aandacht besteed aan het opstellen van het CV en het schrijven van de 27 
sollicitatiebrief. In de tweede bijeenkomst werd aandacht besteed aan het voeren van 28 

een sollicitatiegesprek. Hiervoor werden twee werknemers van Dienst 29 
Studentenzaken uitgenodigd om als sollicitatiecommissie te fungeren, zodat de 30 

deelnemers konden oefenen met het voeren van een sollicitatiegesprek.  31 
 De sollicitatietraining werd door alle deelnemers als nuttig ervaren. Er was 32 

veel animo voor deze activiteit, wat positief is. Wel wordt geadviseerd bij de promotie 33 
aan te geven dat er een maximum aantal inschrijvingen is om onverwachte 34 

teleurstellingen te voorkomen. Na overleg tussen B. Ligthart en haar leidinggevende 35 
is bekend dat de sollicitatietraining voor studieverenigingen gratis blijft, zodat 36 

Postelein volgend jaar weer een gratis sollicitatietraining kan aanbieden vanuit Dienst 37 
Studentenzaken.  38 

 39 
 40 

 41 
 42 

 43 
 44 

 45 
 46 

 47 
 48 

 49 
 50 
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6. Commissaris Informeel 1 

 2 
6.1 Pedagogen Uit de Banken- commissie (PUB) 3 

De PUB-commissie bestond dit jaar uit de acht commissieleden, inclusief 4 
commissaris informeel:  5 

- I. Bleekman (bestuursverantwoordelijke) 6 

- N. Bakkum (commissiehoofd) 7 

- M. van Asten 8 

- A. de Bruijn 9 

- E. Gerards 10 

- A. Janssen 11 

- S. Lexmond 12 

- L. Stassar 13 

 14 
Het afgelopen jaar heeft de PUB-commissie zich beziggehouden met het 15 

organiseren van informele activiteiten. Hierbij werd in vergaderingen gebrainstormd 16 
over eventuele mogelijkheden. Ook zijn de ideeën van leden nagelopen om te kijken 17 

of daar een mogelijke activiteit voor de PUB-commissie tussen zat. Dit is eerder in 18 
het jaarverslag beschreven.   19 

Op dinsdag 6 november 2012 vond de eerste activiteit van de PUB-commissie 20 
plaats. Dit was de Fright-Night en deze was vormgegeven als een spooktocht. 21 

Hiervoor waren een aantal leden verkleed in het thema ‘Halloween’ en deze zaten 22 
verspreid over door het bos bij Brakkenstein. Vervolgens liepen groepjes deelnemers 23 

door het bos, die bij elke post een eng voorwerp moesten bemachtigen. Ondanks de 24 
regen was het een geslaagde activiteit. Er waren 28 deelnemers. 25 

Op woensdag 19 december vond het kerstdiner rouler plaats. Deelnemers 26 
werden verdeeld over drie groepen en elke groep heeft bij een ander restaurant het 27 

voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht genuttigd. De deelnemende restaurants 28 
waren Atlanta, Riva en Café Moenen. Mensen waren na afloop tevreden en vonden 29 
het gezellig. Er waren 54 deelnemers. 30 

Op woensdag 20 februari heeft de high wine plaatsgevonden in restaurant 31 
Ivory. Tijdens de high wine werden zeven verschillende wijnen geschonken, waarvan 32 

drie wit, drie rood en één dessertwijn. J. Zonneveld, lid van Postelein en werkzaam in 33 
restaurant Ivory, leidde de high wine en vertelde iets over elke wijn. Daarnaast 34 

kregen deelnemers ook hapjes, passende bij de verschillende wijnen. De inschrijving 35 
voor de high wine ging snel. Oorspronkelijk waren er 25 plekken, maar dit is twee 36 

keer verhoogd wegens de grote belangstelling naar een totaal van 36 plekken. 37 
Uiteindelijk waren er 35 deelnemers, omdat één deelnemer niet is komen opdagen. 38 

Desondanks was het een geslaagde activiteit. 39 
Op donderdag 4 april heeft de mannen versus vrouwenbattle plaatsgevonden 40 

in Café de Verdieping. Dit was een activiteit van de mannencommissie in 41 
samenwerking met de PUB-commissie. Een aantal PUB-commissieleden hebben 42 

vragen bedacht voor deze activiteit en de activiteit deels geleid.  43 
 Op dinsdag 9 april heeft de kroegentocht plaatsgevonden. Hierbij waren 47 44 

deelnemers aanwezig. De kroegentocht begon bij de Sjors en Sjimmie en ging 45 
vervolgens naar de Drie Gezusters. Hier bleek iets fout te zijn gegaan in de 46 

communicatie, waardoor de Drie Gezusters gesloten was. De deelnemers zijn 47 
teruggegaan naar de Sjors en Sjimmie en vervolgens op de afgesproken tijd naar 48 

Café van Rijn gegaan. De afsluitende kroeg was Café de Fuik. Deelnemers vonden 49 
het niet erg terug te gaan naar de Sjors en Sjimmie, de sfeer was goed.  50 
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Op donderdag 19 september heeft de eerstejaarsbarbecue plaatsgevonden bij 1 

Universiteitscafé Piecken.  Hierbij waren 93 deelnemers aanwezig en iedereen heeft 2 
zoveel kunnen eten als hij of zij wilde. Het was een geslaagde activiteit.    3 

Op woensdag 25 september heeft ‘Crazy Route 66’ plaatsgevonden. 4 
Deelnemers werden met een tas met opdrachten de stad ingestuurd en moesten 5 

binnen een vastgestelde zoveel mogelijk opdrachten voltooien. Hierbij waren 30 6 
deelnemers aanwezig en het was wederom een geslaagde activiteit.  7 

 8 
6.2 Feestcommissies  9 

 Het afgelopen bestuursjaar heeft Postelein verschillende feesten 10 

georganiseerd. Deze zullen elk apart beschreven worden.  11 
 12 

6.2.1 Galacommissie 13 

De galacommissie bestond dit jaar uit vijf commissieleden, inclusief de 14 
penningmeester: 15 

- S. van der Meulen (bestuursverantwoordelijke) 16 

- E. Gerards (commissiehoofd) 17 

- A. Visscher 18 

- K. van Dreumel 19 

- N. Bakkum 20 
In tegenstelling tot wat in het beleidsplan is beschreven, heeft  de 21 

penningmeester dit jaar deze commissie op zich genomen. Daarnaast heeft dit jaar 22 

geen samenwerking plaatsgevonden met andere studieverenigingen. 23 
Op 23 april heeft het gala plaatsgevonden in Restaurant De 4 Heeren te 24 

Nijmegen met als thema “Bal du Masque”. Hierbij waren 57 personen aanwezig. Van 25 
21.00 uur tot 01.00 uur konden de gasten hier luisteren naar de band Wild Sherry en 26 

werden professionele foto’s gemaakt door SFV De Cycloop. Hierna werd een 27 
afterparty gehouden in Café de Fuik, waar ongeveer 15 gasten waren. Het was een 28 

geslaagde avond en er zijn veel positieve reacties gegeven. De foto’s die op deze 29 
avond gemaakt zijn, waren terug te vinden op de Posteleinwebsite.  30 

 31 
6.2.2 BaMyPo-Commissie 32 

De BaMyPocommissie bestond dit jaar uit vier commissieleden namens 33 

Postelein, inclusief commissaris informeel: 34 

- I. Bleekman (bestuursverantwoordelijke) 35 

- S. Blom (commissiehoofd) 36 

- S. Franssen 37 

- I. Henskens 38 
 39 

Op donderdag 15 november vond de eerste BaMyPo plaats in Café van 40 
Buren. Het was gezellig en een redelijke opkomst. Het was lastig in te schatten hoe 41 

de BaMyPo zou gaan lopen, omdat dit de eerste BaMyPo was die in Café van Buren 42 
plaatsvond. Een aantal jaar geleden was al bekend dat BaMyPo van de El Sombrero 43 

naar Café van Buren zou gaan en dit jaar is daar vervolg aan gegeven. Het thema 44 
‘Raar met je haar’ viel in goede aarde, maar de DJ bleek niet in te gaan op 45 

verzoekjes.  46 
Op donderdag 10 januari vond de tweede BaMyPo plaats in Café van Buren, 47 

met als thema ‘Er was eens…een BaMyPo’. Het was wederom geslaagd en er was 48 
een redelijke opkomst. De opkomst was wat minder dan de vorige BaMyPo. Ditmaal 49 

ging de DJ wel in op verzoekjes. 50 
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Op donderdag 28 februari vond de derde BaMyPo plaats in Café van Buren. 1 

Het barpersoneel had zich aangekleed volgens het thema ‘Gangsterhardy 2 
Glitterparty’en de DJ draaide ‘gangsterproof’ muziek, waar positieve reacties op 3 

kwamen. Ondanks dat Café van Buren wat beter zijn best deed, was er een lage 4 
opkomst. Na deze BaMyPo is besloten om met Café van Buren te gaan evalueren. 5 

Hierbij is naar voren gekomen dat het een mogelijkheid is dat BaMyPo weer terug 6 
naar de El Sombrero gaat.  7 

Op donderdag 18 april vond de vierde BaMyPo plaats met als thema ‘Prins 8 
Pils Party’ in Café van Buren. Er werden af en toe Hollandse Klassiekers gedraaid en 9 

veel mensen waren in het oranje of rood/wit/blauw uitgedost. De opkomst was 10 
wederom redelijk.  11 

Op donderdag 30 mei heeft de vijfde BaMyPo plaatsgevonden in Café van 12 
Buren met als thema ‘Pyjamypo’. De bedoeling was dat bezoekers in hun pyjama en 13 

‘out of bed’ look zouden komen en ook dit thema leverde een aantal originele outfits 14 
op.  15 

 Op donderdag 22 augustus heeft de laatste BaMyPo plaatsgevonden in de El 16 
Sombrero ter ere van de introductie. Het thema was ‘Op zijn Grieks’. De reden dat 17 

deze BaMyPo in de El Sombrero plaatsvond, was dat dit contractueel vastgelegd 18 
was in september 2012. Deze BaMyPo was aanzienlijk drukker bezocht gezien de 19 

introductie.  20 
 Op vrijdag 16 augustus is vergaderd met de bestuursverantwoordelijken van 21 

de kandidaatsbesturen over BaMyPo. Deze vergadering diende om de opvolgers te 22 
vertellen waar allemaal gedacht moet worden bij het opzetten van een 23 

BaMyPocommissie en om te kijken welke locatie voor volgend jaar het best geschikt 24 
is voor de BaMyPo.  25 

 26 
6.2.3 Inglorious 27 

Op donderdag 6 december vond de eerste ‘Inglorious’ plaats in Café van 28 

Buren, een samenwerking met de studieverenigingen GSV,  de ESV, SVN, Babylon 29 
en Mycelium.  Het thema was ‘Sintglorious’ in verband met Sinterklaas. Er was 30 

onduidelijkheid over de deurdiensten en er had beter geflyerd kunnen worden. Dit is 31 
meegenomen naar de volgende Inglorious. Het was erg geslaagd.  32 

Op donderdag 23 mei heeft de tweede Inglorious plaatsgevonden in de El 33 
Sombrero. De Boogie Wonderland werd op dat moment verbouwd, dus moest er 34 

uitgeweken worden naar een andere locatie. De onduidelijkheden die zich de vorige 35 
keer voordeden, waren dit keer opgelost. Deze Inglorious was ter ere van de Diës 36 

van de universiteit en was goed bezocht.  37 
Op maandag 19 augustus, tijdens de introductie, heeft Introglorious 38 

plaatsgevonden in café Van Buren. Het is goed bezocht. Hoewel van tevoren was 39 
afgesproken dat twee deuren open zouden zijn en mogelijk een derde, is op de 40 

avond zelf besloten slechts één deur open te doen. De meeste mensen bleken in de 41 
rij te gaan staan voor Café van Buren, waardoor de deur bij Club van Buren dicht 42 

kon.  Dit feest is goed bezocht en was geslaagd.  43 
 44 

6.2.4 S-feestcommissie 45 

Op dinsdag 14 mei heeft het tweede S-feest plaatsgevonden in Doornroosje. 46 
De datum en locatie zijn door de bestuursverantwoordelijken gekozen van de 47 

verenigingen van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Dit zijn Umoja, Den 48 
Geitenwollen Soc, Mycelium, Cognac, Spin en Postelein. De verdere invulling van 49 

het feest is gedaan door de commissie. Namens Postelein heeft L. Pape 50 
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plaatsgenomen in de commissie. Dit volgens hetzelfde format als andere 1 

commissies.  2 
Het S-feest was op 40 kaarten na uitverkocht, maar desalniettemin hing er een 3 

goede sfeer en was het gezellig druk in Doornroosje. De samenwerking binnen de 4 
commissie verliep op de avond zelf soepel en er hebben zich geen 5 

noemenswaardige onregelmatigheden voorgedaan. Het S-feest was geslaagd.   6 
 7 
6.3 Studiereiscommissie 8 

De studiereiscommissie bestond dit jaar uit acht commissieleden, inclusief 9 
commissaris informeel: 10 

- I. Bleekman (bestuursverantwoordelijke) 11 

- A. Bosch (commissiehoofd) 12 

- C. Hendriks (penningmeester) 13 

- G. Dodemont 14 

- A. Kets (gestopt in mei 2013) 15 

- M. Knol 16 

- S. de Wilt  17 

- E. Mulder (aangesloten in mei 2013)  18 
 19 

De studiereis naar Boekarest in Roemenië heeft plaatsgevonden van 2 juni tot en 20 
met 9 juni 2013. 21 

 22 
6.3.1 Bestemming 23 

Voor de bestemming heeft de commissie een aantal mogelijke locaties op een 24 
rijtje gezet. Van deze locaties is uitgezocht hoeveel het kostte om er te komen, wat 25 
de verblijfskosten zouden zijn en of er voldoende interessante instellingen waren. 26 

Uiteindelijk bleven drie locaties over: Athene, Zagreb en Boekarest. Na alles tegen 27 
elkaar te hebben afgewogen heeft de commissie unaniem gekozen om op studiereis 28 

te gaan naar Boekarest. 29 
 30 

6.3.2 Reisorganisatie 31 

Ook dit jaar is ervoor gekozen met een reisorganisatie in zee te gaan. Er zijn 32 

een aantal reisorganisaties tegen elkaar afgewogen en uiteindelijk is voor 33 
Hemminkways gekozen. Zij konden ons het beste maatwerk leveren, tegen de 34 

laagste prijs. Daarbij zijn de garantievoorwaarden en service in overweging 35 
genomen.   36 

 37 
6.3.3 Deelnemers 38 

Dit jaar is gekozen voor inschrijving volgens inschrijving via Blackboard. 39 

Deelnemers konden zich inschrijven vanaf donderdag 14 maart. Er konden vijftig 40 
mensen mee op reis, waaronder twee docenten, commissie en bestuur. Uiteindelijk 41 

hadden zich 47 deelnemers ingeschreven voor de studiereis. 42 
Het commissielid A. Kets moest echter afzien van deelname daar haar 43 

medische conditie het niet toeliet op reis te gaan. Zij is haar commissietaken blijven 44 
uitvoeren tot aan de reis. Op reis is E. Mulder bijgesprongen en heeft de taken van A. 45 

Kets overgenomen. Zij heeft de commissiekleding van A. Kets geleend en de week 46 
voor de reis is met haar het draaiboek doorgenomen, zodat zij op de hoogte was van 47 

haar taken.  48 
 In eerste instantie zouden de docenten  L. Hendriks en M. Heijmans meegaan 49 

op studiereis. Wegens persoonlijke omstandigheden heeft M. Heijmans echter af 50 
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moeten zien van deelname een week voor de reis. K. Cordewener is toen 1 

meegegaan in haar plaats.   2 
 3 

6.3.4 Subsidies 4 

Om subsidie te krijgen voor de studiereis zijn het SNUF (Stichting Nijmeegs 5 
Universiteitsfonds) en het internationaliseringsfonds benaderd. Het SNUF subsidieert 6 

alle deelnemers die nog niet eerder mee zijn geweest op reis. Deze subsidie komt 7 
neer op ongeveer 100 euro per persoon. Er was echter een voorwaarde verbonden 8 

aan het ontvangen van deze subsidie, te weten het wetenschappelijke karakter van 9 
de reis. Dit hield in dat minimaal 7 instellingen bezocht moesten worden en dat een 10 

opdracht verbonden zou zijn aan de reis. De docenten hebben voor deze opdracht 11 
gezorgd. De commissie heeft voor de instellingen gezorgd.  12 

Na de studiereis zijn de penningmeester en commissaris informeel van 2012-13 
2013 naar de contactpersonen van het internationaliseringsfonds en het SNUF 14 

toegegaan om de subsidieaanvragen af te ronden. Beide aanvragen zijn 15 
goedgekeurd. 16 

 17 
6.3.5 Activiteiten 18 

De formele activiteiten waren: 19 

- Mia’s Children  20 

- Het atheneum  21 

- Don Orione  22 

- De Nederlandse ambassade 23 

- Victory Outreach  24 

- Unicef  25 

- SOS kinderdorpen  26 

- Kinderbescherming District 6   27 
 28 

Mia vangt in haar huis kinderen op die zij op straat, in de riolen of metrobuizen 29 
van Boekarest vindt. Deze kinderen hebben wettelijk gezien geen bestaansrecht en 30 

worden aan hun lot overgelaten. Bij Mia leren ze door middel van een positieve 31 
benadering zelfwaardering en krijgen ze een opleiding, zodat zij later zelfstandig 32 

alsnog de maatschappij in kunnen. 33 
 Het Atheneum is een educatief musicaalproject. Door middel van muziek 34 

wordt kinderen op een vrolijke manier het een en ander geleerd over muziek en 35 
muziekgeschiedenis.  36 

  Don Orione is vergelijkbaar met een bejaardentehuis, zoals in Nederland. De 37 
bijzonderheid van dit huis is echter dat er een afdeling is speciaal voor kinderen met 38 

een handicap.  39 
 De medewerkers van de Nederlandse ambassade en Unicef gaven ons een 40 

presentatie over de huidige situatie in Roemenië omtrent mensenrechten en dan met 41 
name kinderrechten. Duidelijk werd dat de situatie schrijnend is.  42 

 Victory Outreach is een project dat door een Nederlands echtpaar wordt 43 
geleid. Zij hebben een kerk/buurthuis gesticht in een van de probleemwijken van 44 

Boekarest. Daar vangen zij mensen op, voorzien ze van schone kleding, eten en een 45 
douche en kunnen ze mensen een therapie aanbieden, waardoor ze weer opnieuw 46 

een start kunnen maken in de maatschappij. 47 
 Bij SOS kinderdorpen worden kinderen opgevangen die door de rechter uit 48 

huis zijn gehaald. Hier krijgen zij een veilige opvoedingssituatie en worden ze 49 
voorbereid op een zelfstandig leven.  50 
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 De kinderbescherming in Roemenië vervult de zelfde rol als de 1 

kinderbescherming in Nederland. Zij bieden ouders een helpende hand en houden 2 
de situatie van de kinderen in de wijk in de gaten, waar nodig treffen zij maatregelen.  3 

 4 
De informele activiteiten waren: 5 

- Stadswandeling 6 

- Kroegentocht 7 

- Spelletjesavond  8 

- Bezoek aan het natuurhistorisch museum 9 

- Bezoek aan het dorpsmuseum 10 

 11 
6.3.6 Inzamelingactie 12 

Op het initiatief van L.Hendriks en M. Heijmans is zo’n achthonderd euro ingezameld. 13 

Op reis is gekeken welke instellingen dit geld het hardst konden gebruiken en toen is 14 
ter plekke een cheque uitgeschreven en aan hen uitgereikt. Het geld is verdeeld over 15 

Mia’s Children, Victory Outreach en SOS Kinderdorpen, in overleg met de docenten. 16 
De instellingen waren erg blij met dit geld.   17 

 18 
6.4 Mannencommissie 19 

De mannencommissie bestond dit jaar uit vier commissieleden, inclusief 20 

commissaris informeel: 21 

- I. Bleekman (bestuursverantwoordelijke) 22 

- S. Fielt (commissiehoofd) 23 

- J. Zonneveld (penningmeester) 24 

- J. Borcheld 25 
 26 

De mannencommissie organiseert activiteiten voor de mannelijke PWO-27 
studenten. Het is een commissie voor mannen door mannen. Getracht is deze 28 

commissie het afgelopen bestuursjaar meer onder studievereniging Postelein te 29 
betrekken dan het een opzichzelfstaande commissie te laten zijn. Voor deze 30 

commissie golden daarom dezelfde regels als voor de andere commissies. Het is 31 
echter niet altijd gelukt, dit beleid volledig door te voeren.  32 

Als eerste activiteit is een wat grotere activiteit georganiseerd om uit te pakken 33 
en eerstejaarsmannen betrokken te houden. Dit was de bierproeverij op 21 34 

november. Deze werd gegeven door J. van der Vlugt, werkzaam bij Café de Deut en 35 
was geslaagd en gezellig. Er waren acht mannen aanwezig.  36 

De tweede activiteit was het poolen op 17 december. Hier waren zes mannen 37 
bij aanwezig en ook dit was gezellig, ondanks de lage opkomst.  38 

De nieuwjaarsborrel op 10 januari bleek een populaire activiteit. Hier waren 39 
negentien mannen bij aanwezig, waaronder een docent. Daarmee was dit een goed 40 

geslaagde activiteit.  41 
Op 7 februari, 7 maart en 8 mei vonden er pokeravonden plaats, waarbij 42 

gemiddeld tien mannen aanwezig waren. De pokeravonden vonden dit jaar plaats bij 43 
Café de Verdieping. 44 

Op donderdag 4 april heeft de Battle-avond plaatsgevonden. In samenwerking 45 
met de PUB-commissie heeft de mannencommissie een mannen versus 46 

vrouwenbattle opgezet. Dit was vormgegeven in een aantal quizrondes, drankspellen 47 
en twister. Deze avond vond plaats in Café de Verdieping. Hierbij waren ongeveer 48 

veertig leden aanwezig. Dit was een geslaagde activiteit. 49 
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Op donderdag 25 april heeft het voetgolf plaatsgevonden. Hierbij waren zeven 1 

mannen en twee bestuursleden aanwezig op het golfterrein in Molenhoek. Mede 2 
dankzij het goede weer, was dit een geslaagde activiteit.  3 

Op donderdag 13 juni heeft het paintball plaatsgevonden. Hierbij gingen acht 4 
mannen mee en dit vond plaats op de Paintballboerderij.  5 

Op donderdag 22 augustus heeft de mannenavond in de introductie 6 
plaatsgevonden. Hierbij is eerst een bierproeverij gehouden bij Café de Opera en 7 

daarna is de avond voortgezet bij Café de Verdieping. De mannen konden pokeren 8 
of beerpongen. Hierbij waren ongeveer twintig mannen aanwezig. De avond is 9 

afgesloten met een gezamenlijke toast.  10 
Van vrijdag 20 september tot maandag 23 september heeft het 11 

mannenweekend plaatsgevonden naar Rijssen in Overrijssel. Hoewel zich maar vijf 12 
mannen hadden aangemeld voor dit weekend, in plaats van het vooraf gestelde 13 

minimum van acht, is besloten het weekend toch door te laten gaan, daar de 14 
doorgang van het weekend voordeliger zou zijn dan aflasting. Op het weekend zijn 15 

verschillende activiteiten ondernomen, zoals bijvoorbeeld Ratrace en was het een 16 
gezellig weekend.  17 

 18 
6.5 Sportcommissie 19 

De sportcommissie bestond dit jaar uit vier commissieleden, inclusief commissaris 20 

informeel:  21 

- I. Bleekman (bestuursverantwoordelijke) 22 

- H. Wijkhuijs (commissiehoofd)  23 

- L. van Bakel 24 

- A. de Bruijn  25 
 26 

Op 4 december 2012 vond de Pietenbootcamp plaats bij het Universitair 27 
Sportcentrum. Hoewel zich zestien mensen hadden opgegeven, waren er uiteindelijk 28 

acht deelnemers, vanwege het slechte weer. De medestudent die de bootcamp gaf, 29 
had deze aangepast op het thema en mede daardoor was dit een geslaagde 30 

activiteit, welke zeker voor herhaling vatbaar is. Deelnemers gaven positieve 31 
reacties.  32 

Op woensdag 16 januari zou het schaatsen met Postelein plaatsvinden in het 33 
Triavium, maar deze ging niet door wegens te weinig animo. Er had zich slechts één 34 
deelnemer opgegeven. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat de eerste- 35 

en tweedejaars gedurende januari geen colleges hadden en de derdejaars veel 36 
tentamens hadden. Dit is meegenomen in de planning van volgende activiteiten. 37 

Op donderdag 21 maart vond het rolstoelbasketbal plaats, dit was erg 38 
geslaagd.  Het rolstoelbasketbal werd gegeven door twee mannen die zelf fanatiek 39 

aan rolstoelbasketbal doen. Hiervoor was een sporthal gereserveerd aan de 40 
Florence Nightinggalestraat. Er waren vijftien leden, waardoor er drie teams van vijf 41 

mensen gemaakt zijn. Na een korte training is met hen een competitie opgesteld. Er 42 
werd fanatiek meegedaan. Met deze activiteit is aan de gehandicaptensport, zoals 43 

vermeld in het beleidsplan, voldaan.  44 
Nadat studievereniging Postelein  zich had aangemeld voor de 45 

Batavierenrace, bleek Postelein op de 49e plek van de reservelijst te staan. 46 
Aangezien het vrij onwaarschijnlijk was dat 48 deelnemers zouden afvallen, is 47 

besloten om Postelein te gaan promoten, middels promotieacties, bij het bestuur van 48 
de Batavierenrace om zo in aanmerking te komen voor de wildcard. Er zou zowel 49 

een brief geschreven worden over Postelein als grote vereniging, als een 50 



Jaarverslag 2012-2013    Studievereniging Postelein 
 

49 
 

promotiefilmpje gemaakt worden over de sportieve kanten van Postelein. Aangezien 1 

de commissie twijfelde over de animo is besloten alle deelnemers van voorgaande 2 
jaren te mailen of zij dit jaar weer mee zouden willen doen. Er zouden immers al 3 

kosten gemaakt worden bij inschrijving. Hier kwam slechts één reactie op en die was 4 
negatief. Na veel wikken en wegen is besloten een poll te plaatsen op de 5 

facebookpagina van Postelein. Hier kwamen slechts twee positieve reacties op en 6 
daardoor is besloten af te zien van het meedingen naar een Wildcard. Het was vrij 7 

waarschijnlijk dat we het benodigde aantal deelnemers niet zouden halen. Eén van 8 
de redenen daarvoor zou kunnen zijn, dat de PWO-studenten die echt deel willen 9 

nemen zich al hadden opgegeven bij andere verenigingen. Er zijn geen kosten 10 
gemaakt voor de Batavierenrace.  11 

Op de Diësdag zou de laatste activiteit van de sportcommissie, het 12 
campingspelletjestoernooi, plaatsvinden. Het was echter slecht weer en het 13 

onweerde buiten, waardoor w met de deelnemers overlegd is over of zij dit nog 14 
wilden doen of liever niet. Er is besloten de activiteit te verzetten naar 30 september. 15 

Als noodoplossing is twister gespeeld in de binnentuin van het Spinozagebouw.  16 
Op dinsdag 24 september zou het campingspelletjestoernooi plaatsvinden, 17 

maar deze is, in overleg met het commissiehoofd, afgelast, daar zich geen leden 18 
hadden aangemeld voor deze activiteit.  19 

 20 
6.6 Skireiscommissie 21 

De skireiscommissie bestond dit jaar uit vijf commissieleden, inclusief commissaris 22 

informeel:  23 

- I. Bleekman (bestuursverantwoordelijke) 24 

- I. van Elk (commissiehoofd) 25 

- L. van der Kolk (penningmeester) 26 

- T. Evora 27 

- J. Guldenaar (gestopt in november 2012) 28 
 29 

Van 2 tot 9 februari heeft de tweede Posteleinskireis plaatsgevonden. Postelein is 30 
met dertien deelnemers op reis geweest naar Valfréjus in Frankrijk met Skistuds. Er 31 

hadden zich meer mensen opgegeven om deel te nemen, maar toen is de reis 32 
afgelast in verband met te hoge kosten. Deelnemers zijn toen afgebeld. Later bleek 33 

dat het om het evenveel kostte om de reis door te laten gaan of te laten annuleren. 34 
Vanuit het bestuur leek het logischer om de reis door te laten gaan, want dan was 35 

het geld nuttig besteed en zouden deelnemers toch op reis kunnen. Hierover is ook 36 
overlegd met de RvA. De commissie en de deelnemers zijn gevraagd of zij nog 37 

interesse hadden in deelname en dertien mensen zeiden dat zij alsnog mee zouden 38 
gaan.  39 

Op dinsdag 15 januari vond de informatiebijeenkomst plaats. Hierop zijn de 40 
programmaboekjes uitgedeeld en zijn een aantal mededelingen gedaan aan de 41 

deelnemers, zoals bijvoorbeeld over het openbaar vervoer. Doordat we met minder 42 
dan 20 deelnemers waren, is onze eigen opstapplaats komen te vervallen en 43 

moesten wij opstappen in Utrecht. Een kennismakingsactiviteit zou een goede 44 
toevoeging geweest zijn aan de informatiebijeenkomst.      45 

Eenmaal op reis bleek het een en ander mis te zijn gegaan in de 46 
communicatie met Skistuds, de reisorganisatie. Zo waren er dubbele boekingen en 47 

ging de skipas op de verkeerde dag in. Er waren klachten over de kamers, zoals 48 
bedden die scheef hingen of lampen die kapot waren en keukengerei dat miste. Dit is 49 

allemaal ter plekke opgelost door de reisleidster. H. Kwakkel ging mee als skilerares 50 
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en B. Versteegen ging mee als snowboardleraar. De kroegentocht, spelletjesavond, 1 

het Grote Ontdek Het Dorp spel en pubquiz op reis waren erg geslaagd. Van het 2 
themafeest is afgezien, omdat zowel deelnemers als commissie geen heil zagen in 3 

een themafeest met 13 man. Op 2 april heeft de reünie en het themafeest  ‘après ski’ 4 
plaats. Tijdens de rëunie is de skireisfilm bekeken en heeft iedereen weer met elkaar 5 

bij kunnen kletsen. Na afloop van de skireis is geëvalueerd met Skistuds over de 6 
gang van zaken. 7 

 De docenten van de skireis hebben beiden aangegeven volgend jaar weer 8 
mee te willen. Deelnemers zijn ook moe, maar voldaan teruggekeerd naar 9 

Nederland.  10 
 11 
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